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 الكتاب : المنهج المنير تماـ الروض النضير

 المؤلف :

قاؿ الطبري: قد أجمع علماء األمصار على كراىة الغناء والمنع منو، وإنما فارؽ الجماعة 
ىل الظاىر، وعبد اهلل العنبري، وإبراىيم بن إبراىيم بن سعد، وعبد اهلل العنبري، وذىب داود وأ

، ومن تابعو إلى جواز الغناء وإباحتو  سعد، وطائفة من العلماء، ومن المتأخرين: ابن حـز
ورخصوا في سماعو، وذىب النخعي وغيره إلى إباحة الغناء ورفع الصوت، وضرب الدؼ في 

)االنتصار(، والبحر، ونيل النكاح، ويقاس المزمار وغيره على ذلك، وما في مجموع كبلـ 
األوطار عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك أنو إف غنى لنفسو أو غنت لو جاريتو نادراً جاز، 

 ويكره.
وعن الشافعي أيضاً: أنو يباح إذا سمعو خفية، وما قالو الجبلؿ في )ضوء النهار(: وأما الغناء 

، قد أجاب عن كل فقاؿ الفقهاء: أنو مكروه فقط، إال إذا شغل عن واجب أو  أفضى إلى حراـٍ
ذلك البدر األمير في )منحة الغفار( بلفظ: أقوؿ: قد علمت أف الفقهاء عند اإلطبلؽ ىم 

األئمة األربعة، مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد والذي نقل عن ىؤالء أبو بكر الطرسوس 
( خبلؼ ىذا، قاؿ أما مالك: في كتابو )تحريم السماع( ونقلو عنو ابن القيم في )إغاثة اللهفاف

فإنو نهى عن الغناء وعن سماعو، وقاؿ: إذا اشترى جارية فوجدىا مغنية كاف لو أف يردىا 
 بالعيب، وقاؿ: إنما يفعلو أي الغناء عندنا أي في المدينة الفساؽ. انتهى،

، وظاىر العبارة أف فسقهم كاف بالغناء ، وإف وقد علمت: أف الفسوؽ ال يكوف إال بفعل المحـر
 احتملت خبلفو لكن نهيو عنو وجعلو عيباً في المبيع يرد بو من أدلة قولو بتحريمو.
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وأما أبو حنيفة فقاؿ ابن القيم: مذىبو في ذلك أشد المذاىب، وقولو فيو أغلظ األقواؿ، وقد 
و صرح أصحابو بتحريم سماع المبلىي كلها كالمزمار والدؼ حتى الضرب بالقضيب وصرحوا أن

 معصية توجب الفسق وترد بو الشهادة وأبلغ من ذلك أف التلذذ بو كفر ىذا لفظهم. انتهى.



وأما الشافعي: فإنو قاؿ في كتاب )آداب القضاء(: أف الغناء مكروه يشبو الباطل، والمحاؿ، 
من استكثر منو فإنو سفيو ترد شهادتو، وصرح أصحابو العارفوف بمذىبو تحريمو، وأنكروا من 

 يو حلو.نسب إل
وأما أحمد بن حنبل فقاؿ: ابنو عبد اهلل سألت أبي عن الغناء، فقاؿ: الغناء ينبت النفاؽ في 

القلب ال يعجبني، ثم ذكر قوؿ مالك، إنما يفعلو الفساؽ عندنا، ونص على كسر آالت اللهو  
ما يفعلو كالطنبور وغيره إذا رآىا مكشوفة، وأمكنو كسرىا. انتهى، فهذا تقرير منو لقوؿ مالك إن

الفساؽ، وأنها تكسر آالتو ولو لم يكن حراماً ما ذكره، فانظر كبلـ األئمة األربعة كم بينو وبين 
 جـز الشارح بأنو مكروه عندىم. انتهى بلفظو.
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احتج األولوف: بحديث األصل وشواىده وبما بعده من األحاديث األربعة اآلتية، وشواىدىا، 
غيرىا في القضاء بتحريم غناء اللهو، واللعب المطرب، وىو الذي ولعمري أنها لمغنية عن 

ينبت في القلب النفاؽ لمنطوؽ الحديث الرابع منها اآلتي وتحريم سماعو، وتحريم االشتغاؿ بو 
لما ذكرنا، ولما في منطوؽ الحديث اآلتي وشواىده من الحكم على البيت الذي ال يعرؼ إال 

بذلك ذـ أىل البيت وىم المغني والسامع، ولما في منطوؽ بذلك باستحقاقو الذـ، والمراد 
الحديث الذي بعده وشواىده من لعن من أنشأه، وابتدأه وأحدثو، وتلبس بو وىو إبليس لعنو 
اهلل أوؿ من عصى اهلل من خلقو مع ما في منطوؽ الحديث الذي بعده وشواىده من بياف قيد 

ينبت النفاؽ في القلب، وقد ثبت بنصوص الكتاب صوت الغناء المحـر فعبلً وسماعاً أنو الذي 
والسنة أف النفاؽ ىو أقبح ما يتخلق بو اإلنساف وأذـ وأسوأ وباالً في الدنيا وأخس مآاًل في 

اآلخرة، وأشد وعيداً وعقاباً، وىذا الغناء الذي يكوف منو ذلك ىو غناء اللهو، واللعب المطرب 
ولما في منطوؽ الحديث الذي بعده وشواىده من ليس غيره على ما سيأتي إيضاحو وتحقيقو، 

التغليظ بتحريم كسب الغناء أي أجرتو على الغناء، فتبين من ىذه األدلة المرفوعة والموقوفة 
عن أمير المؤمنين علي: أف الغناء المحـر الموصوؼ بما ذكرنا أنو أقبح منبتاً من أعصى خلق 

 وأشر بيتاً ال يعرؼ إال بو، وأخس كسبًا. اهلل، وأقبحهم وأسوأ نباتاً آلدـ خصلة خسيسة،
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ومن حجج األولين أيضاً ما ورد في الغناء من أدلة النهي بلفظ ال يحل بيع المغنيات وال 
شرائهن،، وال تجارة فيهن، وثمنهن حراـ، المذكور في صدر شواىد الخبر لداللتو على التغليظ 

هقي عن أبي أمامة، وذكره في الجامع الكافي في تحريمو، وأخرجو أحمد في المسند، والبي
بلفظو، إال أنو قاؿ: وأكل أثمانهن حراـ يدؿ قولو: وثمنهن حراـ، وزاد فيو أنزؿ اهلل علّي ىذه 

 [.6اآلية: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث {]لقماف:
سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وأخرج أبو يعلى من طريق أمير المؤمنين علي أنو قاؿ: ))نهى ر 

وسلم عن المغنيات ، وعن النواحات، وعن شرائهن، وعن بيعهن، والتجارة فيهن، قاؿ: 
 وكسبهن حراـ(( .

وأخرج الحميدي في مسنده: ))ال يحل ثمن المغنية ، وال بيعها، وال شراؤىا، وال االستمتاع 
 بها(( . انتهى.

يد بن منصور، وأبو الحسن الواحدي من حديث وأخرج الترمذي، وابن ماجة واآلجري، وسع
أبي أمامة صدى بن عجبلف قاؿ: ))نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن بيع المغنيات 

 ، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل ثمنهن(( ، وذكره الجبلؿ في )ضوء النهار(.
 وغناؤىا حراـ(( . وروى الطبراني من حديث عمر مرفوعاً بلفظ: ))ثمن المغنية سحت ،
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وفي )ضوء النهار( قاؿ: وأخرجو أبو يعقوب محمد بن إسحاؽ النيسابوري من حديث أبي 
سعيد قاؿ في التخريج، وفي الترمذي في ما جاء في كراىة بيع المغنيات ما لفظو: حدثنا قتيبة 

بي أمامة عن رسوؿ قاؿ: نا بكر بن نصر عن عبد اهلل بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أ
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تبيعوا المغنيات، وال تشتروىن ، وال خير في تجارتهن، 

وثمنهن حراـ(( ، وفي ىذا نزلت ىذه اآلية: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن 
 [.6َسِبيِل اللَِّو{ إلى آخر اآلية]لقماف:

اب عن عمر بن الخطاب قاؿ أبو عيسى الترمذي حديث أبي أمامة إنما يعرؼ من ىذا وفي الب
 الوجو. انتهى.

وأخرجو البيهقي في السنن، وابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي، والطبراني، وابن مردويو، وأحمد 
ا باختبلؼ يسير، وزيادة: ))والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرتو بالغناء ...(( إلى آخر م

 تقدـ.
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وفي أمالي أحمد بن عيسى في باب ما ذكر في الغناء وغيره من طريق سفياف بن وكيع عن أبيو 
 -ىو ابن عبد الرحمن-عن خبلد الصفار عن عبد اهلل بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم 

ات، وال عن أبي أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال يحل بيع المغني
شراؤىن ، وال خير في تجارتهن، وأكل أثمانهن حراـ، وفيهن أنزؿ اهلل عزوجل علّي: }َوِمَن 

[ انتهى، وأخرجو 6النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّو ِبغَْيِر ِعْلٍم{(( ]لقماف:
ابن صيص في أماليو، وابن عساكر في سعيد بن منصور، وابن ماجة، والواحدي بلفظو، ورواه 

تاريخو، وأخرجو أبو طالب في أماليو بإسناده المذكور مرفوعاً بلفظو، وفي إسناده عبد اهلل بن 
زحر، ضعفو أحمد في الكاشف، وفيو قاؿ: وعلي بن زيد ضعفو جماعة، وذكر في القاسم بن 

 ، وذكره في التخريج.عبد الرحمن أنو صدوؽ، وقيل: لم يسمع من صحابي سوى أبي أمامة
قاؿ البخاري: عبد اهلل بن زحر ثقة، وعلى بن زيد ثبت، والقاسم بن عبد الرحمن ثقة. انتهى، 

 وأخرج اإلماـ أحمد معناه ولم ينكر نزوؿ اآلية فيو. انتهى.
وفي أمالي احمد بن عيسى أيضاً في باب ما ذكر في الغناء بلفظ: حدثنا ىاروف بن إسحاؽ 

عزيز بن عبد اهلل األوسي عن يزيد بن عبد الملك بن حصيفة عن أبيو عن قاؿ: ثنا عبد ال
السائب بن حسن األسدي عن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))النظر 
إلى المغنية حراـ ، وغناؤىا حراـ، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت ومن نبت 

 هى.لحمو من سحت فالنار أولى بو((، انت
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قاؿ في التخريج: ولعل ىذا ىو الذي أشار إليو الترمذي بقولو: وفي الباب عن عمر. انتهى، 
 قاؿ وفي إسناده: يزيد بن عبد الملك وفيو ضعف وما قبلو يشهد لو، ويقويو، واهلل أعلم. انتهى.

باس بزيادة في وذكره بلفظو في الجامع الكافي، وأخرجو بلفظو أبو نعيم، والطبراني عن ابن ع
 بعض طرقو في أولو: ))ثمن المغنية سحت ((، وفي آخره ))فإلى النار((. انتهى.

وروى الطبراني من حديث عمر مرفوعاً بلفظ: ))ثمن القينة سحت ، وغناؤىا حراـ(( . انتهى، 
قالوا: فهذه األدلة وما أدى معناىا مع تعاضدىا فيما بينها صالحة لئلنتهاض على المطلوب من 

حريم الغناء، وتحريم سماعو، ويؤيد ذلك أف المغنيات من آلة المعاصي التي ىي من أنواع ت
المبلىي، والمعاملة فيها بيعاً وشراء وتجارة ألجل فعلها الغناء ]ُمحّرـ[ شرعاً لداللة ىذه األدلة 

 على النهي، واألصل فيو التحريم، وقرره الجمهور كما قرر في محلو ولما في بعضها بلفظ ال



 يحل، لما فيو من الداللة على بطبلف المعاملة، وأكد الشارع ذلك بقولو: ))وثمنهن حراـ((.
 ومن حججهم أيضاً ما ورد في الغناء وسماعو من الوعيد ما يدؿ على التغليظ في تحريمهما.

أخرج أبو يعقوب محمد بن إسحاؽ النيسابوري من حديث أنس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 
: ))من قعد إلى قينة يسمع صب في أذنو اآلنك(( ، وذكره ابن األثير في النهاية وسلم قاؿ

بلفظ: ))من جلس إلى قينة ليسمع منها ...(( إلى آخره بلفظو ثم قاؿ: اآلنك ىو الرصاص 
 األبيض، وقيل:: األسود، وقيل: الخالص منو، ولم يجيئ على أفعل واحداً غير ىذا. انتهى.
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ديث ابن مسعود أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سمع رجبًل يتغنى من الليل، وأخرج من ح
 فقاؿ: ))ال صبلة لو، ال صبلة لو ، ال صبلة لو(( .

وأخرج أيضاً في كتابو كتاب )المناىي وعقوبات المعاصي( من حديث أبي ىريرة أف النبي صلى 
لجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر(( اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))استماع المبلىي معصية ، وا

 . انتهى، وذكرىما الجبلؿ في )ضوء النهار(.
وفي الجامع الكافي ببلغاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يكوف في ىذه األمة 

: متى ذلك يا رسوؿ اهلل، قاؿ: إذا ظهرت المعازؼ،  خسف ومسخ وقذؼ ، فقاؿ بعض القـو
ت الخمور((، وأخرجو بلفظو محمد بن منصور في أمالي أحمد بن وكثرت المغنيات، وشرب

عيسى قاؿ: حدثنا عباد عن عبد اهلل بن عبد القدوس عن األعمش عن ىبلؿ بن يساؼ عن 
عمراف بن حصين قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى آخره بلفظو. وفيو أيضاً 

)تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: )
ثم يصبحوف قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كاف 

 قبلهم باستحبللهم الخمور، وضربهم بالدفوؼ، واتخاذىم القينات((.
وسلم قاؿ: وأخرج الحاكم في تاريخو، والديلمي من حديث علي أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 

 ))من مات ولو قينة فبل تصلوا عليو (( .
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وأخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثني أبو الطاىر قاؿ: حدثني أبي، 
وابن أبي فديك عن أبي ذؤيب عن الزىري عن علي بن الحسين قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 



ة أصناؼ من العذاب : قذؼ، ومسخ، وريح حمراء  عليو وآلو وسلم: ))تعذب ىذه األمة بخمس
كريح عاد، وحيات لها أجنحة تطير بين السماء واألرض تبتلعهم ، قالو: متى ذلك يا رسوؿ 
اهلل، قاؿ: إذا شربوا الخمور، وغنتهم المغنيات، وافترشوا الحرير((، وفيو قاؿ: حدثنا محمد 

ن عيسى قاؿ: حدثنا معاوية بن صالح قاؿ: حدثنا محمد أبو سعيد األشج قاؿ: حدثنا معن ب
عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم األشعري قاؿ سمعت أبا 

مالك األشعري يقوؿ سمعت رسولو اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ليشربن ناس من 
ت يخسف اهلل بهم أمتي الخمور يسمونها بغير اسمها يعزؼ على رؤوسهم بالمعازؼ، والمغنيا

األرض، ويجعل منهم القردة والخنازير((. انتهى، وسند الخبر األوؿ منقطع؛ ألف علي بن 
الحسين لم يدرؾ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وذكره في الجامع الكافي بلفظو ببلغاً، 
 ويؤيده ما أخرجو الترمذي من حديث علي، وأبي ىريرة لفظ حديث علي أف النبي صلى اهلل
عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة ، فعد منها: اتخاذ القينات، 

والمعازؼ، فليترقبوا عند ذلك ثبلثاً: ريحاً حمراء، ومسخاً وخسفاً(( ، وبنحوه عند ابن ماجة، 
وعند الترمذي من حديث عمراف بن الحصين أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))في 

خسف ومسخ وقذؼ ، فقاؿ رجل من المسلمين متى ذلك يا رسوؿ اهلل، قاؿ: إذا  ىذه األمة
 ظهرت القينات، والمعازؼ، وشربت
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 الخمور(( ، المعازؼ: آالت المبلىي.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن غنم عند البخاري، ومن طريق علي عند الترمذي، والبيهقي في 

عب اإليماف، وأبو نعيم في )الحلية(، وابن أبي الدنيا في الشعب، وعن أنس عند البيهقي في ش
)ذـ المبلىي(، وعن أبي ىريرة عند الترمذي، وعن أبي عامر، وأبو مالك األشعري عند 

البخاري، وأبي داود، وابن حباف والطبراني، والبيهقي، وعن مالك الكندي أخرجو أبو نعيم في 
، والبغوي وابن حباف، والطبراني، والبيهقي، وعن الفتن، وعن أبي مالك األشعري عند ابن ماجة

سهل بن سعد عند ابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي، وابن النجار، والطبراني، وابن عساكر، 
والبغوي، وعن أبي أمامة عند الطيالسي، وأبو عوانة، والخرائطي في )مساوئ األخبلؽ(، 

يب، وعند القاسم بن سبلـ من والبيهقي في الشعب، وأخرجو الطيالسي عن سعيد بن المس
حديث عيسى بن عابس الغفاري، وعند الترمذي من حديث عائشة، وأنس وعبد الرحمن بن 
سابط، وأبي أمامة، ورواه أيضاً عن فرقد السخي أنو قرأه في التوراة، وذكره الجبلؿ في ضوء 



رنا، ومن النهار، إلى غير ذلك، وفي مجموع ىذه األدلة ما يفيد قوة الحجة على ما ذك
حججهم أيضاً ما دؿ عليو قولو تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل 

[، من أف الغناء من نوع لهو 6اللَِّو ِبغَْيِر ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَىا ُىُزًوا ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن{]لقماف:
ا يدؿ على التغليظ في تحريم الغناء لداللة ما ذكره اإلماـ زيد بن الحديث، والوعيد بآخرىا م

 علي في تفسير الغريب قاؿ: لهو الحديث معناه: الغناء والمغنيات، وقولو تعالى: }َوالَِّذينَ 
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 [، معناه: مجالس الغناء.72الَ َيْشَهُدوَف الزُّوَر {]الفرقاف:
بة، وصححاه عن ابن مسعود: ىو واهلل الغناء. وأخرج وأخرج الحاكم، والبيهقي، وابن أبي شي

تفسيره البيهقي في سننو عن ابن عباس بلفظ: ىو الغناء، وأشباىو، وأخرجو البخاري في األدب 
 المفرد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويو.

اء، ونحوه في أمالي وأخرج الفريابي، وابن جرير، وابن مردويو من حديث ابن عباس ىو الغن
أحمد بن عيسى قاؿ: حدثنا سفياف بن وكيع عن ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن 

[، قاؿ: الغناء، ونحوه، وذكره في 6ابن عباس، }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث {]لقماف:
مسددة، وأخرجو بلفظو الجامع الكافي، والجبلؿ في ضوء النهار، والمقبلي في أبحاثو ال

البخاري في األدب المفرد عن ابن مسعود، وفي لفظ: ىو واهلل الغناء، ال إلو إال ىو يرددىا 
 ثبلث مرات.

وعن سعيد بن يسار قاؿ: سألت عكرمة عن لهو الحديث، قاؿ: ىو الغناء، أخرجو ابن أبي 
 الدنيا.

بي، وسعيد بن منصور، وابن أبي وعن مجاىد: لهو الحديث ىو الغناء، وكل لعب، أخرجو الفريا
 الدنيا، وابن جرير، وابن المنذر.

 وعن عطاء الخراساني قاؿ: ىو الغناء والباطل، أخرجو ابن أبي حاتم.
 وعن الحسن في الغناء والمزمار، أخرجو بن أبي حاتم.

قاؿ القرطبي: إف أولى ما قيل في ىذا الباب، وىو تفسير لهو الحديث أنو الغناء، قاؿ وىو 
 قوؿ الصحابة، والتابعين.

 وذكر في جامع البياف: لهو الحديث من يحب الغناء ويختاره، والمزامير على حديث الحق.
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وفي األبحات المسددة قاؿ: وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفاً فإنو فسر اللهو في ىذه 
 اآلية بالغناء، وفي سنده ضعف.
[ نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية، 6َعْن َسِبيِل اللَِّو{]لقماف:وعن ابن عباس قولو: }لُِيِضلَّ 

وأخرجو الفريابي، وابن جرير، وابن مردويو، والبن عباس نزلت في النضر بن الحارث اشترى 
قينة، وذكره الزمخشري في كشافو، وعند ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويو عن ابن عباس: 

 لهو الحديث شراء المغنيات.
 قاؿ مكحوؿ: لهو الحديث الجواري الضاربات، أخرجو ابن عساكر.و 

وفي الجامع الكافي وسئل أي القاسم عن قولو تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث 
 [، فقاؿ: ىو كل باطل يحدث بو أىلو، أو لهو اجتمع من غناء.6{]لقماف:

باطل عن الخير، وعما يغني، ولهو الحديث نحو وفي الكشاؼ في تفسير اآلية: اللهو كل 
السمر باألساطير، واألحاديث التي ال أصل لها، والتحدث بها الخرافات، والمضاحيك، 
وفضوؿ الكبلـ، وما ال ينبغي من كاف وكاف ونحو الغناء، وتعلم الموسيقى وما أشبو ذلك. 

 انتهى.
 لغناء ، وبغير راء الغناء. انتهى.وذكر في االنتصار: الموسيقار يونانية، ومعناه علم ا

[، لداللة ما ذكره 72ومن حججهم أيضاً قولو تعالى: }َوالَِّذيَن الَ َيْشَهُدوَف الزُّوَر {]الفرقاف:
 محمد بن الحنفية، وأبو الجحاؼ: أنو الغناء.

 وعن الحسن: الغناء والنياحة.
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بن علي: أنو مجالس الغناء، وبو قاؿ وعن الفريابي وعبد بن حميد: أنو الغناء. وعن زيد 
مجاىد، أخرجو الفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في ذـ الغضب، وابن 

 جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب اإليماف. انتهى.
آلخروف بأدلة منها وفي مجموع ىذه اآلثار داللة واضحة لما سيأتي أف الغناء من اللهو، واحتج ا

أحاديث ترخيص النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم للحبشة، ولعائشة في نظرىم يزفنوف في 
المسجد أي يرقصوف، والنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسترىا عنهم، وىي تنظرىم من خلفو 

 حتى ملت وسئمت متفق عليو من طرؽ.
غنياف لعائشة يـو عيد في بيت رسوؿ اهلل ومنها: حديث الجاريتين اللتين دخل أبو بكر وىما ي

صلى اهلل عليو وآلو وسلم بما تقاولت بو األنصار يـو بغاث، فانتهرىما أبو بكر، وقاؿ: أزمارة 



الشيطاف في بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وكاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
بكر، فإنهن أياـ عيد (( متفق عليو من مسجى بثوب، فكشف عن وجهو، وقاؿ: ))دعهن يا أبا 

طرؽ، ولفظو في النهاية، وفي حديث عائشة وعندي جاريتاف يغنياف بغناء بغاث أي ينشداف 
 األشعار التي قيلت يـو بغاث، وىو حرب كاف بين األنصار.

ومنها حديث ))فصل ما بين الحبلؿ والحراـ الضرب بالدؼ (( أخرجو أحمد، والنسائي، وابن 
والحاكم والترمذي عن محمد بن حاطب مرفوعاً، وفي رواية الخمسة إال أبا داود عن ماجة، 

محمد بن حاطب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))فصل ما بين الحبلؿ 
 والحراـ الدؼ والصوت((، وفي رواية: ))ضرب الدفوؼ والصوت بالنكاح((.
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ل في زوائد مسند أبيو عن أبي حسن المازني قاؿ كاف رسوؿ وأخرج عبد اهلل بن أحمد بن حنب
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدؼ . انتهى، والدؼ: الذي 

 .-بضم الداؿ وفتحها والجمع دفوؼ-يلعب بو 
ومنها حديث أف امرأة أتت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقالت: إني نذرت أف أضرب 

دؼ بين يديك، إف رجعت من سفرؾ سالماً، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ِؼ بال
 بنذرؾ (( أحمد، والترمذي من حديث بريدة.

وأخرج ابن ماجة عن عائشة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))أعلنوا ىذا النكاح، 
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: واضربوا عليو الغرباؿ (( ، وأخرجو الترمذي بلفظ قاؿ رس

))أعلنوا ىذا النكاج، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليو الدفوؼ(( ، وأخرجو البيهقي في 
 سننو.

وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من األنصار، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا 
للهو(( أخرجو أحمد، والبخاري وأخرج عائشة ما كاف معكم من لهو ، فإف األنصار يعجبهم ا

البخاري أيضاً من حديثها، قالت: زففنا امرأة لرجل من األنصار، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم: ))أما كاف معكم لهو فإف األنصار تحب اللهو ((.
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حسن أف  وروى عبد اهلل بن أحمد في المسند من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يكره نكاح السر، حتى يضرب الدؼ، ويقاؿ أتيناكم 

أتيناكم، فحيونا نحييكم ، وأخرجو ابن ماجة من طريق ابن عباس أف عائشة أنكحت ذات قرابة 
نعم، لها من األنصار فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ: ))أىديتم الفتاة ، قالوا: 

قاؿ: أرسلتم معها من يغني، قالت: ال، فقاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إف األنصار 
قـو فيهم غزؿ فلو بعثتم معها من يقوؿ أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم(( رواه ابن ماجة، 
اف وأخرجو الطبراني، وأبو الشيخ، وألبي داود قاؿ: حدثنا مسدد )نا( بشر عن خالد بن ذكو 

عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء قالت: جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فدخل علّي 
صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمحلو مني، فجعلت جويرات يضربن بدؼ لهن بندب من 
قتل من آبائي يـو بدر، حتى قالت إحداىن: وفينا رسوؿ اهلل يعلم ما في غد، فقاؿ النبي صلى 

وآلو وسلم: ))ال تقولي ىكذا، وقولي كما كنت تقولين (( ورواه الخمسة إال مسلماً اهلل عليو 
والنسائي، وكل ىذه األحاديث من حديث محمد بن حاطب إلى حديث الربيع من منتقى 

األخبار عمن ذكرنا نقلناىا من أصولها، بلفظها، إال حديث عائشة عند البخاري فذكره الجبلؿ 
 ا في النقل من لفظ البخاري.في ضوء النهار، واعتمدن

وفي الباب عن عامر بن سعد عند النسائي، والحاكم، وصححو، والطبراني من حديث السائب 
بن يزيد، وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وعن عائشة عند الفاكهي في تاريخ مكة بسند 

 صحيح، وتقدـ في النكاح.
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ن ىذا في االستدالؿ على جواز غناء الركباف ومن حججهم ما سيأتي في الحديث الثالث م
على جواز الحداء إلى غير ذلك، قالوا: فهذه أدلة متظافرة تفيد بمجموعها قوة االحتجاج على 

 جواز الغناء في العيد والعرس، وفيما عداىما بالقياس.
 أجاب عن األولين في المنحة عن حجج اآلخرين بأف الزفن الذي ىو الرقص ليس من الغناء،

 وال يصدؽ عليو.
وفي النهاية: كانت فاطمة تزفن الحسين برقصة، وأصل الزفن اللعب والدقع، وقولهم، فقاؿ: 

 دعهما يا أبا بكر.
أقوؿ: ليس ىذا النوع من محل النزاع، فإف ىذا نشيد من نشائد العرب بشعر فيو ذكر 

لغناء الذي يوسع الشجاعة، وصفات الحرب، صادر عن جاريتين غير مكلفتين، فأين ىذا من ا



فيو حزب الشيطاف الصادر من امرأة جميلة أو صبي أمرد صوتو فتنة، وصورتو فتنة بأشعار تدعو 
إلى الزنا والفجور، وشرب الخمور، وإتياف الذكور، وتوصف فيو القدود، والخدود، والنهود، 

التصفيق، واألكتاؼ، واألرداؼ، والثغور ومحاسن األوصاؼ مقترناً بضرب آالت المبلىي مع 
 والرقص، فكيف يقاس ىذا على ذلك، وبينهما بعد المشرقين.
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وأما قوؿ أبي بكر: أمزمورة الشيطاف في بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فإنو كبلـ 
، فأخبره صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو ليس منو، والواقع عند  نشأ عن ظنو، أنو من النوع المحـر

كشعر حساف الذي أنشده عند النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وشعر كعب بن زىير عائشة ىو  
وغيرىما من العرب، ومثلو ضرب األعرابية بالدؼ فإنو كضرب الطبل ونحوه، ليس من الغناء 
الذي أحدثو الناس بالعود والربابة، والشبابة والمزمار وغيرىا في ورد وال صدر، ومثلو اللهو 

ئشة، وأحاديث النكاح فذلك لوف، وىذا الذي أحدثو الناس لوف آخر، ولذا الذي في حديث عا
سد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أذنيو لما سمع مزمار الراعي، بخبلؼ ضرب الدؼ فإنو  

كضرب الطبل أو نحوه، ليس فيو من المفسدة ما في المزمار، ولعل الجاىل يعتقد أف الضرب 
ب الذي أحدثو الناس من المرأة األجنبية الحسن بالصوت بالدؼ من ىذه األعرابية كالضر 

الرخيم والشعر الداعي إلى كل فتنة وكل محـر فذلك شيء وىذا شيء آخر، وقد نهى اهلل 
النساء عن الخضوع بالقوؿ في قولو تعالى: }َفبلَ َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِؿ فَػَيْطَمَع الَِّذي ِفي قَػْلِبِو 

اف نزولها في نسائو فهو عاـ لغيره باإللحاؽ لسد ذرايع الفجور. [، وإف ك32َمَرٌض{]األحزاب:
 انتهى. وحديث عائشة عند ابن ماجة في إسناده خالد بن إلياس متروؾ.

 وقاؿ البيهقي: منكر الحديث.
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وقاؿ الترمذي: في حديثو غريب، وفي إسناده عيسى بن ميموف األنصاري يضعف، وحديث ابن 
في إسناده األجلح، وثقو ابن معين، وضعفو النسائي، وبقية رجالو رجاؿ عباس عن ابن ماجة 

الصحيح، قالوا: يشهد لو حديث ابن عباس عند ابن ماجة الذي بعده قلنا: في إسناده حسين 
 بن عبد اهلل بن حمزة.

 قاؿ في مجمع الزوائد: وىو متروؾ، انتهى.



 ة الذي بعده.قاؿ ابن األثير في حديث عائشة: ابن عباس عند ابن ماج
 قلنا: وقد رخص عمر في غناء األعراب، وىو صوت كالحداء. انتهى.

قاؿ العبلمة الشوكاني في )نيل األوطار( في أدلة اآلخرين دليل على أنو يجوز في النكاح ضرب 
األدفاؼ، ورفع الصوت بشيء من الكبلـ نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه، ال باألغاني المهيجة 

على وصف الجماؿ، والفجور، ومعاقرة الخمور، فإف ذلك يحـر في النكاح للشرور المشتملة 
 كما يحـر في غيره، وكذلك سائر المبلىي المحرمة. انتهى.

وفي )البحر(: األكثر: وما يحـر من المبلىي في غير النكاح يحـر فيو لعمـو النهي، النخعي، 
 فيقاس المزمار وغيره. وغيره مباح في النكاح لقولو: ))واضربوا عليو بالدفوؼ ((،

قلنا: ىذا ال ينافي عمـو قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
 ((الخبر ونحوه فيحمل على ضربٍة غير ملهية.

قاؿ اإلماـ يحيى: دؼ المبلىي مدور من ورؽ أبيض ناعم في عرضو سبلسل، وتسمى: الطار، 
  إشكاؿ في تحريمو، وتعلق النهي بو.لو صوت يطرب لحبلوة نغمتو، وىذا ال

وأما دؼ العرب فهو على شكل الغرباؿ خبل أنو ال خروؽ فيو، وطولو إلى أربعة أشبار فهو 
 الذي أراد صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ ألنو المعهود حينئذ.
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عن وقد حكى أبو طالب عن الهادي أنو محـر أيضاً إذ ىو آلة لهو، وحكى المؤيد باهلل 
 الهادي: أنو يكره فقط، وىو الذي في األحكاـ.

وقاؿ أبو العباس، وأبو حنيفة وأصحابو: بل يباح، لقولو: ))واضربوا عليو بالدفوؼ ((، وىذا ىو 
الظاىر لؤلحاديث المذكورة في الباب، بل ال يبعد أف يكوف ذلك مندوباً؛ ألف ذلك أقل ما 

((، ويؤيد ذلك ما في حديث المازني أف النبي صلى  يفيده األمر في قولو: ))اعلنوا ىذا النكاح
 اهلل عليو وآلو وسلم كاف يكره نكاح السر، حتى يضرب بالدؼ. انتهى.
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قلت: أما في النكاح فالظاىر أنو ال خبلؼ بين الجميع في جواز ضرب الدؼ العرب مصحوباً 
في مسند أبيو من طريق المازني  بنحو أتيناكم إلى آخره لما ذكره عبد اهلل بن أحمد بن حنبل

إلى قولو: أتيناكم إلى آخره المذكور آنفاً كما ذكره الشوكاني، وأف المراد بضرب الدؼ أي دؼ 



العرب المصحوب بهذه الكلمات المذكورة ونحوىا، وعلى ذلك تحمل أدلة اآلخرين، وليس 
رخص صلى اهلل عليو وآلو مثل ذلك األغاني المهيجة للشرور كما ذكره األمير والشوكاني، وقد 

وسلم في اللعب أي دؼ العرب للعرس، والعيد، بل أمر بو، فقاؿ: ))اعلنوا ىذا النكاح، 
واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليو بالدفوؼ((، فيما أخرجو الترمذي عن عائشة، وأخرجو 

رضي  أحمد، والترمذي، وابن ماجة عن محمد بن حاطب، وقد تقدـ الكبلـ على ذلك للمؤلف
اهلل عنو في كتاب النكاح بما أغنى عن الكبلـ، ولسنا بصدد ذلك مهما كاف بما ذكرنا، وال 

خبلؼ في ذلك ال بما عدا ذلك فهو محط النزاع سواء كاف في عرس أو في نكاح أو عيد أو 
سرور أو غير ذلك، فبل، وحجج اآلخرين خارجة عن محط النزاع لما عرفت سابقاً، وال يتجو ما 

ابن حـز عن حجج األولين بقولو: إنو ال يصح في ىذا الباب شيء أبدًا، وكل ما فيو أجاب 
موضوع حتى قاؿ في حديث البخاري، وأبي داود من حديث عبيد بن وىب األشعري عم أبي 

موسى األشعري أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ليكونن من أمتي أقواـ يستحلوف 
زؼ...(( الحديث، أنو منقطع بين البخاري، وصدقو لما أجاب بو الحرير ، والخمر والمعا

 العبلمة الجبلؿ بلفظ: لكن قد بين الحفاظ اتصالو فصح الحديث.
 وفي )المنحة( قولو: كل ما فيو موضوع.
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أقوؿ: ىذه مجازفة، أو كأنو يريد أنو كذلك في نظره، وإال فإف في األحاديث ما ىو حسن  
فإنو قاؿ فيو الترمذي: حسن غريب، وفي الباب أحاديث مرفوعة عن أحد  كحديث أبي ىريرة

 عشر صحابياً ساقها ابن القيم إلى آخر ما تقدـ عن ابن القيم في آخر شواىد الخبر. انتهى.
قلت: وذكرنا ىنالك ما ذكره المحقق المقبلي من عد األحاديث الذي ذكرىا ىو وغيره، وقد 

أتي ما في ىذا الباب من األدلة المأخوذة من البخاري ومسلم عرفت مما تقدـ وستعرؼ مما سي
وسائر السنن وغيرىا، والحاكم في مستدركو، وأبو نعيم في )الحلية(، والطبراني في )الكبير(، 

وأبو يعلى ومجمع الزوائد، والبغوي ومسند أحمد وولده عبد اهلل، ومن كتب أىل البيت وغيرىا، 
وتحسين الترمذي ما يدلك على ثبوت تواتر األدلة ىنا  وما في بعضها من تصحيح الحاكم

معنى، مع ما في أدلة األولين من النهي والوعيد في آية لهو الحديث، وال يكوف ذلك إال على 
 حراـ كما ذكره المحقق الجبلؿ في ضوء النهار.

حراـ وعن القاسم بن محمد أنو سئل عن الغناء، قاؿ: أنهاؾ عنو، وأكرىو لك، قاؿ السائل: أ
ىو، قاؿ: انظر يا ابن أخي إذا بين اهلل الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء، أخرجو ابن أبي 



 الدنيا.
وعن أبي عثماف النهدي قاؿ: قاؿ يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنو ينقص 

ل ما يفعلو السكر، فإف  الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدـ المروءة، وإنو لينوب عن الخمر، ويفع
 كنتم ال بد فاعلين فجنبوه النساء، فإف الغناء داعية الزنا، أخرجو ابن أبي الدنيا، والبيهقي.
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: بأف الوعيد في اآلية على فعلو لئلضبلؿ عن سبيل اهلل كما دؿ عليو السبب،  وأجاب ابن حـز
ض من الكبلـ عليو ، ذكره الجبلؿ في وقد تقرر أف الكبلـ إذا اشتمل على قيد زائد توجو الغر 

ضوء النهار عنو، قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن بيع المغنيات، وذكر 
 حديث أبي سعيد، وعائشة، وأبي أمامة، وأنس وغيرىم.

قاؿ األمير في المنحة قولو: على فعلو لئلضبلؿ، أقوؿ: ألىل الغناء ومستمعو من ىذا الذـ 
 لهم بالغناء عن القرآف، وإف لم ينالوا جميعو. انتهى.بحسب اشتغا

: والوعيد في الخبر ىو على استحبلؿ الخمر، والحرير، وداللة االقتراف ليست  قاؿ ابن حـز
 بحجة لكثرة اقتراف المكروه بالحراـ. انتهى.

نو قاؿ األمير في )المنحة(: األصل في داللة االقتراف عمـو الحكم لكل ما ذكر، وال يخرج ع
 إال بدليل. انتهى.

: والغناء ليس إال مكروىاً. انتهى.  قاؿ ابن حـز
؛ ألنو لهو، والنهي عن  قاؿ األمير: ىذا محل النزاع، والوجو في كراىة الغناء ما قالو ابن حـز
اللهو معلل بما ذكره اهلل في الخمر والميسر من الصد عن ذكر اهلل، وعن الصبلة، والوعيد 

االشتغبلؿ بو إلى ذلك، وما لم يبلغ بو إلى ذلك فهو ذريعة إلى ترؾ  يتوجو إلى من بلغ بو
الواجب، وفعل الحراـ كما ثبت عن جماعة من العلماء والحكماء أنهم قالوا: الغناء رقية الزنا، 

أخرجو ابن أبي الدنيا، والبيهقي عن الفضيل بن عياض، وذلك شبهة اجتنابها ديدف أىل الفضل 
 والورع. انتهى.
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قاؿ الجبلؿ في )ضوء النهار(، والشوكاني في )نيل األوطار(: وقد عرفناؾ أف الشبهة واسطة 
بين الحبلؿ والحراـ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الحبلؿ بين، والحراـ بين وبينهما 



مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ وعرضو، ومن وقع في 
قع في الحراـ كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يقع فيو(( الحديث متفق عليو الشبهات و 

من حديث النعماف بن بشير، لكن قد عرَّفناؾ الخبلؼ في تحريم الشبهة، وأف الظاىر في 
الحديث مجرد كراىتها، وخالفت المالكية فحرمت ذرائع الحراـ وال يساعدىم جعل النبي 

واسطة بين الحبلؿ والحراـ؛ ألف الواسطة بينهما ىو المكروه، صلى اهلل عليو وآلو وسلم لها 
وبفهمك ىذا يتم الجمع بين تلك األحاديث، وأحاديث الترخيص. انتهى، يقاؿ: أحاديث 

المانعين حاظرة، وأحاديث الترخيص مبيحة فترجح جانب الحظر كما ىو المقرر في األصوؿ، 
الصحة، والنزاع حاصل في ذلك، وعلى فرض ىذا ال يصار إليو إال بعد تساوي الدليلين في 

التساوي فالجمع أولى ما أمكن وال يصار إلى الترجيح إال مع عدـ إمكاف الجمع كما علم في 
األصوؿ فليتأمل، لكن يقاؿ: إذا عرفت ما تقدـ من الكبلـ في أدلة الترخيص استباف لك 

ذكر الجبلؿ في )ضوء النهار( خروجها عن محط النزاع السالف ذكره عن البدر األمير وغيره، و 
على حديث ))زينوا القرآف بأصواتكم (( ، وذكر من أخرجو، ثم قاؿ: وليس التغني إال بتحسين 
، وأف المذمـو من التغني إنما ىو تحسين  الصوت، فقد ثبت أف تحسين الصوت ليس بمذمـو

مما يستغرؽ  األصوات بذكر المستلذات الدنيوية من الخمر والجماؿ، والمبلبس وغير ذلك
 أوقات أىل البطالة ويشغلهم عن التوجو
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 إلى جناب الحق الذي كانت الرسالة لطلبو من العباد. انتهى.
وذكر شيخ اإلسبلـ الشوكاني في )نيل األوطار( بعد نقل االختبلؼ في الغناء مع األدلة ما 

راـ لم يخرج عن دائرة لفظو: ال يخفى على الناظر أف محل النزاع إذا خرج عن دائرة الح
االشتباه، والمؤمنوف وقافوف عند الشبهات كما صرح بو الحديث الصحيح ))ومن تركها فقد 

استبرأ لعرضو ودينو ، ومن حاـ حوؿ الحمى يوشك أف يقع فيو(( إلى آخر ما تقدـ عنو، ثم قاؿ 
أتيناكم  مالفظو: أنو يجوز في النكاح ضرب األدفاؼ، ورفع الصوت بشيء من الكبلـ نحو:

أتيناكم ونحوه، ال باألغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الحجاؿ، والفجور ومعاقرة 
الخمور، فإف ذلك يحـر في النكاح كما يحـر في غيره، وكذلك سائر المبلىي. انتهى بلفظو 
من كتاب النكاح، وفيو في باب المبلىي قاؿ: وال سيما إذا كاف مشتمبلً على ذكر القدود، 

الخدود، والجماؿ والدالؿ والهجر والوصاؿ ومعاقرة العقار، وخلع العذار والوقار، فإف سامع و 
ما كاف كذلك ال يخلو عن بلية، وإف كاف فيو من التصلب في ذات اهلل عن حد يقصر عنو 



الوصف، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دُمو مطوؿ، وأسير الغمـو في غرامو مكبوؿ، 
لسداد والثبات. انتهى، وذكر أيضاً في شرحو على )األزىار( أقوؿ: الكبلـ في ىذا نسأؿ اهلل ا

يطوؿ، ويتشعب إلى فصوؿ وذيوؿ ال يتسع لها المقاـ، وقد أوضحت واستوفيت المراـ في 
شرحي للمنتقى فمن أراد الوقوؼ على حقيقة البحث والنظر في جميع األحاديث الواردة تارة 

ة بما يقتضي اإلباحة فليرجع إلى ذلك، ثم بعد أف حررت فيها ما حررتو بما يقتضي الكراىة وتار 
 في ذلك الشرح، أفردتها برسالة مستقلة،
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والحاصل: إف الغناء إذا لم يكن من الحراـ البين فهو من المشتبهات، والمؤمنوف وقافوف عند 
 الشبهات.

ناشدة األشعار في حضرتو صلى اهلل وأما استدالؿ المستدلين على الجواز بما كاف يقع من م
عليو وآلو وسلم في مسجده، فليس ذلك من الغناء في شيء، وىكذا ما يقع في العرسات 
ونحوىا من رفع الصوت بالشعر مع الضرب بالدفوؼ، فإف ذلك غير ىذا الغناء الذي ىو 

لعرسات، المراد ىنا، ولو سلمنا أنو نوع منو لكاف ذلك مخصوصاً بما ورد من المخصصات ل
فبل نطيل الكبلـ في ىذا المقاـ، فإف اإلحالة على ما أحلنا عليو فيها ارتفاع لئلشكاؿ، وجبلء 

 للريب، ووضوح الصواب. انتهى.
ىذا وقد أنعم الباؿ في المقاؿ البدر األمير في منحتو بلفظ: قاؿ ابن القيم: ومن المعلـو أف 

وت الغناء، فحينئذ تعطى اللباف، وذلك؛ المرأة ذا استصعبت على الرجل اجتهد أف يسمعها ص
ألف المرأة سريعة االنفعاؿ إلى األصوات جدًا، فإذا كاف الصوت بالغناء صار انفعالياً من 

و]جهتين[: من جهة الصوت، ومن جهة معناه، فإذا اجتمع إلى ىذه الرقية العزؼ، والشبابة، 
الغناء، فلعمر اهلل كم من حرة والرقص بالتخنث فلو حبلت المرأة من غناٍء تحبلت من ىذا 

صارت بالغناء من البغايا وكم حٍر أصبح عبداً للصبياف والصبايا، وكم من غيور تبدؿ بو اسماً 
قبيحاً بين البرايا، وكم من ذي غناٍء أصبح جبينو على األرض بعد المطارؼ والحشايا، وكم من 

 معافى تعرض لو حلت بو أنواع الببليا
 نوفسل ذا خبرة ينبئك ع

 
 لتعلم كم خبايا في الزوايا

 



 وحاذر إف سقيت بو سهاماً 
 

 مريشة بأنواع الببليا
 

 إذا ما خالطت قلباً كئيباً 
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 تقلب بين أطباؽ الرزايا
 

 ويصبح بعد أف قد كاف حراً 
 

 عفيف الفرج عبداً للصبايا
 

 ويعطي من لو غنى غناء
 

 وذلك منو من سوء العطايا
 

ماء دالة على قبح المسمى األوؿ: اللهو، الثاني: الزور، الثالث: اللغو، واعلم: أف للغناء أس
الرابع: الباطل، الخامس: المكاء والتصدية، السادس: رقية الزنا، السابع: منبت النفاؽ، الثامن: 

قراف الشيطاف، التاسع والعاشر: الصوت األحمق والصوت الفاجر، الحادي عشر: صوت 
 ور الشيطاف، الثالث عشر: السمودالشيطاف، الثاني عشر: مزم
 أسماؤه دلت على أوصافو

 
 تباً لذي األسماء واألوصاؼ

 
إلى أف قاؿ: يوضحو لك أنك ال تجد أحداً اشتغل بالغناء أو البسو أدنى مبلبسة إالَّ ولو فسقط 

في الضبلؿ عن طريق الهدى علماً وعمبًل ونية رغبة عن استماع القرآف، وما اشتمل عليو من 
ـو إلى استماع الغناء، وما اشتمل عليو من التشويق إلى المحرمات من صفات الخمر، العل



وصفات القدود والخدود بحيث إذا عرض لو سماع القرآف وسماع الغناء عدؿ إلى سماع 
الغناء، وثقل عليو سماع القرآف، وربما سكَّت التالي، واستطاؿ قراءتو، وثقل على سمعو 

اء ويستقصر نوبتو، وبأقل من ىذا يناؿ نصيباً وافراً من ىذا الذـ، سماعو، وتراه يستزيد الغن
وىذا يعرفو من في قلبو بقية حياة يحتس بها ألم الفتنة في الدين، وأما من مات قلبو وعظمت 

 فتنتو فقد انسد عنو باب النظر، ومن يرد اهلل فتنتو فلن تملك لو من اهلل شيئاً. انتهى.
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جبلؿ، واألمير، والشوكاني وغيرىم في الغناء الموصوؼ بالصفات المذكورة ىو ىذا وما ذكره ال
المحـر في منطوؽ األدلة المذكورة، وما سيأتي وتحريم سماعو إذ ىو الذي ينبت النفاؽ في 

القلب لمنطوؽ الحديث الرابع من ىذا بلفظ: ))إياكم والغناء فإنو ينبت النفاؽ في القلب((، 
ىنالك مع كبلـ المحقق المقبلي في أبحاثو المسددة ولو سمعو من وتماـ الكبلـ سيأتي 

استجاز الغناء وسماعو ومن أباحو لحكموا بتحريمو، وتحريم سماعو، وحاشا عالم عامل أف 
يخالف ولو لم يطلع على أدلة الباب، أما لو أطلع عليها، وعلى أحاديث اللعن لقطع بالتحريم، 

تحريم سماع الغناء المحـر ولو كاف سماعو بواسطة آلة، وما وظاىر أدلة الباب أنو ال فرؽ في 
ليس فيو أي شيء من صفاتو القبيحة فجائز، وال خبلؼ في ذلك إذا كاف بمثل أتيناكم ونحوه، 
وعلى ذلك يحمل ما يقتضي من األحاديث اإلباحة، وقد استوفينا الكبلـ في ىذه المسألة بما 

 علم.ال مزيد عليو، وللناظر نظره. واهلل أ
المسألة الثانية: قولو: ))أو ناح أو نيح لو((، وسيأتي في الحديث اآلتي بلفظ: ))وبئس البيت 
بيت ال يعرؼ إال الفسوؽ والنياحة((، وفي الذي بعده ))أف أو ؿ من ناح إبليس لعنو اهلل ((، 

قبح مع ما تقدـ في المسألة األولى من ىذه المسألة ما يدؿ على تحريم النياحة وقبحها، و 
سماعها، وقبح االشتغاؿ بها، وذـ من كاف كذلك مع ذـ المجلس الذي ال يعرؼ إال بذلك 

وشناعة كل ذلك، وقد تقدـ الكبلـ على ذلك للمؤلف رضي اهلل عنو في باب الصياح والنوح 
 في كتاب الجنائز بما أغنى عن اإلعادة فخذه من ىنالك ترشد إف شاء اهلل تعالى.

 ملة على حكمين:المسألة الثالثة: مشت
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األوؿ: قولو: أو أنشد شعراً إلى آخره أي رفع صوتو يدؿ على تحريم رفع الصوت بالشعر وىو 
 فيو كاذب، وأنشد ىو من النشيد، يقاؿ: أنشد، ينشد، ويقاؿ: ناشد، ذكره في النهاية.

وؿ، وىو الشعر وفي المصباح وغيره: أنشدت الشعر إنشادًا، أو ىو من النشيد فعيل بمعنى مفع
، ويقاؿ: استنشده شعراً فأنشده إياه.  المتناشد بين القـو

قاؿ الحافظ بن حجر في مواضع من الفتح: والشعر في األصل اسم لما دّؽ ومنو: ليت 
شعري، ثم استعمل في الكبلـ المقفى الموزوف قصدًا، ويقاؿ: أصلو الشعر بفتحتين، يقاؿ: 

 ؿ: علمت علماً دقيقاً كإصابة الشعر.شعرت أصبت الشعر، وشعرت بكذا، وقا
قاؿ الراغب: قاؿ بعض الكفار عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو شاعر، فقيل لما وقع 

في القرآف من الكلمات الموزونة والقوافي، وقيل: أرادوا أنو كاذب؛ ألف أكثر ما يأتي بو 
الشعر أحسنو أكذبو، ويؤيد ذلك الشاعر كذب، ومن ثم سموا األدلة الكاذبة شعرًا، وقيل: في 

[، ويؤيد األوؿ ما ذكره في حد 226قولو تعالى: }َوَأنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما الَ يَػْفَعُلوَف {]الشعراء:
الشعر أف شرطو القصد إليو، وأما ما يأتي موزوناً اتفاقاً فبل يسمى شعرًا، وأما الرجز: فهو بفتح 

شعر عند األكثر، وقيل ليس بشعر؛ ألنو يقاؿ راجز ال الراء والجيم بعدىا زاي، وىو نوع من ال
شاعر، وسمى رجزاً لتقارب أجزائو واضطراب اللساف بو، ويقاؿ: رجز البعير إذا تقارب خطوه، 

 واضطرب لضعف فيو.
 واعلم: أف األدلة في ىذا الباب ناطقة بانقساـ الشعر إلى مذمـو وممدوح.
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لمجموع منطوقاً ومفهوماً، قاؿ: وأخرج البخاري تعليقاً باب قلت: وىو الذي دؿ عليو حديث ا
ما ال يجوز من الشعر إلى أف قاؿ: وما يكره منو، فمن األوؿ: قولو تعالى: }َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم 

..{ [، فقولو: }يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف.226-224اْلَغاُووَف ...{ إلى قولو: }َما الَ يَػْفَعُلوَف{]الشعراء:
 اآلية بياف لوجو قبح الشعر وذمو.

قاؿ ابن عباس: في كل لغو يخوضوف، أخرجو البخاري في ترجمة باب، ووصلو ابن حاتم، 
والطبراني من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي قولو: 

ـ ما ليس فيو }يهيموف{ قاؿ: يخوضوف، وقاؿ غيره: يهيموف: أي يقولوف في الممدوح والمذمو 
 فهم كالهائم على وجهو، والهائم: المخالف للقصد.

وأخرج البخاري في األدب المفرد عن عائشة أنها كانت تقوؿ: الشعر منو حسن ومنو قبيح، 
 خذ الحسن ودع القبيح ، وأخرجو أبو يعلى من وجو آخر مرفوعاً.
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المشركين يتبعهم غواة الناس، ومردة قاؿ المفسروف: ]المراد[ في ىذه اآلية بالشعر شعراء 
الشياطين وعصاة الجن، ويرووف شعرىم؛ ألف الغاوي ال يتبع إال غاوياً مثلو، وسمى الثعلبي 

منهم عبد اهلل بن الزبعرى، وىبيرة بن أبي وىب، ومسافع، وعمرو بن أبي أمية بن أبي الصلت، 
عات وىم الغواة السفهاء، وقيل: نزلت في شاعرين تهاجيا فكاف مع كل واحد منهما جما

فتحصل من ما ذكرنا أف المذمـو من الشعر ما كاف عن ىجو وعن إغراؽ في المدح أو الذـ 
والتغزؿ فيما ال يحل، وال خبلؼ في قبح ما كاف كذلك، ومن ذلك ما كاف كذباً وفحشاً، ويؤيد 

حديث عائشة  ذلك ما أخرجو البخاري في األدب المفرد باب ما يكره من الشعر، وأورد فيو
مرفوعاً: ))إف أعظم الناس فرية الشاعر يهجو القبيلة بأسرىا (( ، وسنده حسن، وأخرجو ابن 
ماجة من ىذا الوجو بلفظ: ))أعظم الناس فرية رجل ىاجى رجبلً فهجى القبيلة بأسرىا (( ، 

 وصححو ابن حباف.
 وعن ابن مسعود أنو قاؿ: الشعر مزامير الشيطاف.

ثل بأوؿ بيت، ثم سكت، فقيل لو، فقاؿ: أخاؼ أف أجد في صحيفتي وعن مسروؽ: أنو تم
 شعرًا.

وعن أبي أمامة: رفعو أف إبليس لما أىبط إلى األرض، قاؿ: رب اجعل لي قرآناً، قاؿ: قرآنك 
 الشعر، وقد أجيب بأنها أخبار واىية.

إلفراط وفي حديث أبي أمامة علي بن زيد وىو ضعيف، وعلى تقدير قوتها فهو محموؿ على ا
 فيو، واإلكثار منو.
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وأخرج البخاري تعليقاً باب ما يكره أف يكوف على اإلنساف الشعر حتى يصدده عن ذكر اهلل، 
والعلم والقرآف، وأخرج حديثين عن ابن عمر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))لئن 

في الصحيح ]من[ حديث أبي يمتلئ جوؼ رجل قيحاً خير لو من أف يمتلئ شعرًا(( ، وىو 
 سعيد الخدري.

وعن أبي ىريرة عند مسلم قاؿ: قاؿ رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لئن يمتلئ جوؼ 
أحدكم قيحاً يريو خير من أف يمتلئ شعرًا((، وأخرجو مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

الوري، يقاؿ: وري بالفتح،  وأبو عوانة وابن حباف من طرؽ عن األعمش، قولو: يريو: مشتق من



 يريو نحو وقى يقي أي أكلو.
 وقاؿ أبو عبيد: الوري ىو أف يأكل القيح جوفو ويفسده.

وفي الصحاح: الوري القيح جوفو يريو ورياً إذا أكلو، ووجهو أف النهي إذا كاف لئلمتبلء وىو 
 الذي ال بقية لغيره.

خلو الذـ، وأشار ابن أبي حمزة إلى عدـ قلت: وبو قاؿ أبو عبيد دؿ على إنما دوف ذلك ال يد
الفرؽ في إمتبلء الجوؼ من الشعر بين من ينشئو، أو يتعاطى حفظو من شعر غيره، وىو ظاىر 

.  في العمـو
قلت: وىو منطوؽ حديث األصل، وعائشة تأولت الحديث على من ىجا النبي صلى اهلل عليو 

الشعر ذكره السهيلي في غزوة وداف  وآلو وسلم، وأنكرت على من حملو على العمـو في جميع
 عن جامع بن وىب.
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قاؿ السهيلي: فإف قلنا بذلك فليس في الحديث إال عيب أمتبلء الجوؼ، فبل يدخل في النهي 
رواية اليسير علي سبيل الحكاية، وال االستشهاد بو في اللغة، فبل يكثر وال فرؽ بينو وبين 

اهلل عليو وآلو وسلم، وىذا ىو الجواب عن ضبيع بن إسحاؽ الكبلـ الذي ذموا بو النبي صلى 
في إبرازه بعض أشعار الكفرة في ىجو المسلمين، واستدؿ بتأويل أبي عبيد على أف مفهـو 

الصفة ثابت باللغة؛ ألنو فهم منو أف غير الكثير من الشعر ليس كالكثير فخص الذـ بالكثير 
بل يدخل في الذـ، وأبو عبيد كاف متحرزًا في تفسير الذي دؿ علية اإلمتبلء دوف القليل منو، ف

الحديث النبوي، ففسره بما تلقنو من لساف العرب ال على ما يعرض من خاطره، فبل يقاؿ: إنو 
 بنى تأويلو على اجتهاده فبل يكوف ناقبلً للغة.

قولو وقاؿ النووي: استدؿ بو على كراىية الشعر مطلقاً، وإف قل وإف سلم من الفحش، وتعلق ب
 في حديث أبي سعيد: حذى حذو الشيطاف، وفي رواية: حذى الشيطاف.

وأجيب: باحتماؿ أف يكوف كثيراً أو كاف الشعر ىو الغالب عليو، وبالجملة فهي واقعة عين 
يتطرؽ إليها االحتماؿ وال عمـو لها فبل حجة فيها، وألحق ابن أبي حمزة بإمتبلء الجوؼ 

عداه من الواجبات والمستحبات اإلمتبلء من السجع مثبًل، بالشعر المذمـو حتى يشغلو عما 
ومن كل علم مذمـو كالسحر وغير ذلك من العلـو التي تقسي القلب وتشغلو عن ذكر اهلل 

تعالى، وتحدث الشكوؾ في االعتقاد، وتفضي بو إلى التباغض والتنافس. انتهى من فتح الباري 
 ملخصاً من مواضع فيو كثيرة.



كاذب قيد لهذه المسألة، ولسائر أحاديث الذـ في ىذا الباب المطلقة، ويؤيد قولو: وىو فيو  
 ذلك داللة اآلية المذكورة.
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قاؿ الزمخشري في شرح اآلية المذكورة: ومعناه أنو ال يتبعهم على باطلهم، وكذبهم، وفضوؿ 
شبيب بالمحـر قولهم، وما ىم عليو من الهجاء وتمزيق األعراض والقدح في األنساب، والت

والغزؿ، واإلبتهاج ومدح من ال يستحق المدح، وال يستحسن ذلك منهم، وال يطرب على 
قولهم إال الغاووف والسفهاء والشطار، وقيل: الغاووف: الراووف، وقيل: الشياطين، وقيل: ىم 
اب شعراء قريش، وثقيف، قالوا: نحن نقوؿ مثل قوؿ محمٍد، وكانوا يهجونو ويجتمع إليهم األعر 

 من قومهم يسمعوف أشعارىم وأىاجيهم. انتهى.
واألوؿ أعم ولما ثبت أف العاـ ال يقصر على سببو، قاؿ: وذكر الوادي والهيـو فيو تمثيل 

لذىابهم في كل شعب من القوؿ واعتسافهم، وقلة مباالتهم وأف يبهتوا البريء، ويفسقوا التقي. 
ء، أف الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية اإلقباؿ انتهى، وفيو مناسبة ىذا المبالغة في ذـ الشعرا

عليو واالشتغاؿ بو فزجرىم عنو ليقبلوا على القرآف، وعلى ذكر اهلل تعالى، وعبادتو وعلى العلم 
 والعمل بو فمن أخذ من ذلك ما أمر بو لم يضره ما بقى عنده مما سوى ذلك. واهلل أعلم.

المذكورة قولو تعالى: }ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ومن الثاني: لفظ )فتح الباري( ما بعد اآلية
 [.227الصَّاِلَحات ...{إلى آخر السورة]الشعراء:

وأخرج البخاري في األدب المفرد، وأبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
-224و: }َما الَ يَػْفَعُلوف{]الشعراء:في قولو تعالى: }َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف ...{ إلى قول

 [، قاؿ: فنسخ من ذلك، واستثنى فقاؿ: }ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{ إلى آخر السورة.226
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َعَراُء يَػتَِّبُعُهُم  وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ]...........[ مرسبلً قاؿ: لما نزلت: }َوالشُّ
هلل بن رواحة، وحساف بن ثابت، وكعب بن مالك وىم [ جاء عبد ا224اْلَغاُووَف {]الشعراء:

يبكوف، فقالوا: يا رسوؿ اهلل أنزؿ اهلل ىذه اآلية، وىو يعلم إنا شعراء، فقاؿ: ))أقرؤوا ما بعدىا 
 }ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ...{اآلية، أنتم، }َوانَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا{ أنتم(( .

ي الثبلثة، وإنما وردت باإلبهاـ ليدخل معهم من اقتدى بهم، وذكر قاؿ السهيلي: نزلت اآلية ف



 الثعلبي مع الثبلثة كعب بن زىير بغير إسناد، واهلل أعلم.
وفي الكشاؼ: استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثروف ذكر اهلل وتبلوة القرآف، وكاف 

وحيد اهلل والثناء عليو والحكمة ذلك أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا: شعرًا قالوه في ت
والموعظة والزىد واألداب الحسنة ومدح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم والصحابة، 

وصلحاء األمة وما ال بأس بو من المعاني التي ال ]يتخلطوف[ فيها بذنب وال يتلبسوف بشائبة 
 تعالى: }الَ ُيِحبُّ اللَُّو وال منقصة، وكاف ىجاؤىم على سبيل االنتصار ممن يهجوىم، قاؿ اهلل

[، وذلك من غير اعتداء، وال زيادة على 148اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِؿ ِإالَّ َمْن ظُِلَم{]النساء:
ماىو جواب لقولو تعالى: }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى 

 [.194َعَلْيُكْم{]البقرة:
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وعن عمرو بن عبيد: أف رجبًل من العلوية قاؿ لو: إف صدري ليجش بالشعر، فقاؿ: فما يمنعك 
منو فيما ال بأس بو، والقوؿ فيو أف الشعر باب من الكبلـ فحسنو كحسن الكبلـ، وقبيحو  

كقبيح الكبلـ، وقيل والمراد بالمستثنيين عبد اهلل بن رواحة، وحساف بن ثابت، والكعباف: كعب 
بن مالك، وكعب بن زىير، والذين كانوا ينافحوف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 ويكافحوف ىجاة قريش.
وعن كعب بن مالك أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لو: ))اىجهم، فوالذي نفسي بيده 

تهى، لهو أشد عليهم من النبل (( ، وكاف يقوؿ لحساف: ))قل وروح القدس معك (( . ان
وحديث كعب بن مالك أخرجو عبد الرزاؽ عن معمر عن الزىري عن عبد الرحمن بن كعب بن 

مالك عن أبيو، وذكره ابن سعد في الطبقات، وأخرجو مسلم عن عائشة مرفوعاً، وللترمذي 
والنسائي من حديث ثابت عن أنس بألفاظ متقاربة، وحديث حساف متفق عليو من حديث 

ؼ يسير وحاصل ما قالو الحافظ ابن حجر وغيره، والذي يتحصل من  البزار والنسائي باختبل
كبلـ العلماء في حد الشعر الجائز إنو إذا لم يكثر منو في المسجد وخبل عن ىجو، وعن 

األغراؽ في المدح والكذب المحض والتغزؿ بمعين ال يحل، وقد نقل ابن عبد البر االجماع 
 على جواز ما كاف كذلك.

الشعر والرجز في ذكر اهلل تعالى وتعظيمو ووحدانيتو، وإيثار طاعتو،  قاؿ ابن بطاؿ في
 واالستسبلـ لو فهو حسن مرغب فيو.

قلت: ومن ذلك ما كاف في رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفي أخبلقو، وفي العلم 



و الشريف وفي العبادات فحسن واستشهد على ذلك بما أُنشد بحضرة النبي صلى اهلل عليو وآل
 وسلم، واستنشده ولم ينكر.
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قلت: وقد جمع ابن سيد الناس مجلداً في أسماء من نقل عنو من الصحابة شيء من الشعر 
متعلق بالنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم خاصة. انتهى، وفي صحيح البخاري خمسة أحاديث 

 دالة على الجواز.
َروت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها  وأخرج البخاري في )األدب المفرد( عن عائشة أنها

 قصيدة فيها أربعوف بيتاً، وسنده حسن.
وأخرج البخاري في )األدب المفرد( أيضاً من حديث عبد اهلل بن عمر مرفوعاً بلفظ: ))الشعر 

بمنزلة الكبلـ ، فحسنو كحسن الكبلـ، وقبحو كقبح الكبلـ(( ، وسنده ضعيف، وأخرجو 
اؿ: ال يروى عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إال بهذا اإلسناد، الطبراني في األوسط، وق

وقد اشتهر ىذا الكبلـ عن الشافعي، واقتصر بن بطاؿ على نسبتو إليو، وعاب القرطبي المفسر 
على جماعة من الشافعية االقتصار على نسبو ذلك للشافعي، وقد شاركهم في ذلك ابن بطاؿ، 

ن طريق بن جريج قاؿ: سألت عطاء عن الحدأ، والشعر، وىو مالكي، وأخرجو الطبراني م
 والغناء، فقاؿ: ال بأس بو ما لم يكن فحشاً. انتهى.

وأخرج البخاري من طريق أبي بن كعب أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))إف من 
 الشعر لحكمة (( .

ما ذكرنا من الجواز ما  قاؿ الطبري: في ىذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقاً، ويؤيد
أخرجو البخاري في األدب المفرد عن عمرو بن الشريد عن أبيو قاؿ: استنشدني النبي صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت، فأنشدتو حتى أنشدتو مائة قافية.
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هلل عليو وآلو وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيو قاؿ:ردفت رسوؿ اهلل صلى ا
وسلم، فقاؿ: ))ىل معك من شعر أمية بن الصلت ، قلت: نعم، قاؿ: ىيو، فأنشدتو بيتاً، 

 فقاؿ: ىيو، ثم أنشدتو بيتاً، فقاؿ: ىيو، حتى أنشدتو مائة بيت(( .
وأسند الطبري عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر، وأنشدوه 



 واستنشدوه.
لبخاري في األدب المفرد عن خالد بن كيساف قاؿ: كنت عند ابن عمر فوقف عليو وأخرج ا

إياس بن خيثمة، فقاؿ: أال أنشدؾ من شعري، قاؿ: بلى، ولكن ال تنشدني إال حسناً. وفي 
 الباب عن مطرؼ، وعمراف بن حصين.

سوؿ وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قاؿ: لم يكن أصحاب ر 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم منحرفين وال متعاديين، وكانوا يناشدوف األشعار في مجالسهم، 

ويذكروف أمر جاىليتهم، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قاؿ: كنت أجالس أصحاب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدوف األشعار ويذكروف حديث 

 الجاىلية.
وأخرج أحمد، وابن أبي شيبة والترمذي وصححو من حديث جابر بن سمرة، قاؿ: كاف 

أصحاب رسوؿ اهلل يتذاكروف الشعر، وحديث الجاىلية عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم فبل ينهاىم، وربما تبسم، وقد اختلف في جواز تمثيل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

ه حاكياً، فالصحيح جوازه عن غيره، وقد أخرج البخاري في )األدب بشيء من الشعر وإنشاد
المفرد(، والترمذي وصححو، والنسائي من رواية المقداـ بن شريح عن أبيو، قلت لعائشة: أكاف 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يتمثل بشيء من الشعر، قالت: كاف يتمثل لشعر ابن 
 رواحة:

 ودويأتيك باألخبار من لم تز 
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 وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس. انتهى.
وأخرج البخاري من طريق جندب بينا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يمشي إذ أصابو حجر 

 فعثر فدميت أصبعو، فقاؿ: ))ىل أنت إال أصبع دميت ، وفي سبيل اهلل ما لقيت(( .
بن المغيرة، تمثل بو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ابن حجر: أف البيت للوليد بن الوليد 

وبو جـز الطبري، وأنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يجوز لو أف يحكي الشعر عن ناظمو، وفي 
غزوة حنين، قولو: ))أنا النبي ال كذب ، أنا ابن عبد المطلب(( ، وذكر منو ذلك في الفتح 

عليو وآلو وسلم إلى أف قاؿ: وقد وقع الكثير من ذلك في أبياتاً كثيرة تمثل بها النبي صلى اهلل 
القرآف العظيم، لكن غالبها اشطار أبيات، والقليل منها، وقع وزف بيت تاـ وعدد من ذلك 

آيات كثيرة إلى أف قاؿ: إف وقوع البيت الواحد من الفصيح ال يسمى شعرًا، وال يسمى قائلو 



، أو كاف فيو ىجاء شاعرًا، ويحسن الشعر فيما كاف فيو تقوية  الحق وانتصاره، أو النتصار مظلـو
المشركين لما رواه عبد الرحمن بن عوؼ وغيره عند البخاري أنو سمع حساف بن ثابت 

األنصاري يستشهد أبا ىريرة، فيقوؿ: يا أبا ىريرة نشدتك اهلل ىل سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 
اللهم أيده بروح القدس ، قاؿ أبو ىريرة: عليو وآلو وسلم يقوؿ: يا حساف أجب عن رسوؿ اهلل، 

نعم، ومن طريق عدي بن ثابت عن البراء أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ لحساف: 
 ))اىجهم، أو قاؿ: ىاجهم وجبريل معك (( .
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وروى ابن وىب في جامعو، وعبد الرزاؽ في مصنفو من طريق محمد بن سيرين، قاؿ: ىجا 
كين النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصحابو، فقاؿ المهاجروف: يا رسوؿ اهلل رىط من المشر 

، فقاؿ: ))إف القـو الذين نصروا بأيديهم أحق أف ينصروا  أال تأمر علياً فيهجو ىؤالء القـو
 بألسنتهم(( ، فقالت األنصار: أرادنا واهلل، فارسلوا إلى حساف، فأقبل، الحديث. انتهى.

ويتصل بهذا البحث اإلقتباس من القرآف فهو مما ولع بو الشعراء، وقد  قاؿ البدر األمير:
 ذىبت المالكية إلى تحريمو، وتشديد النكير على فاعلو.

وأما الشافعية: فلم تتعرض لو المتقدموف وال أكثر المتأخرين مع شيوع االقتباس، وقد سئل عنو 
عية ثبتت عنو صلى اهلل عليو وآلو الشيخ عز الدين بن عبد السبلـ فأجاب بجوازه، واستدؿ بأد

وسلم جاء فيها االقتباس مثل التوجو، وفي شرح بديعة ابن حجر أنو ثبلثة أقساـ مقبوؿ ومباح، 
ومردود، فاألوؿ: ما كاف في المواعظ، والخطب، ومدحو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في النظم، 

 والنثر.
 والثاني: ما كاف في الغزؿ، والرسائل، والقصص.

 ثالث: على ضربين:وال
أحدىما: ما نسبو في اهلل إلى نفسو أو تعوذ باهلل ممن ينسبو إلى نفسو فيما روي عن أحد 

 المروانية أنو وقع على شكاية رفعت إليو إف إلينا إيابهم، ثم إف علينا حسابهم.
 واآلخر: تضمين آية في معنى ىزؿ نحو:

 أوحى إلى عشاقو طرفو
 

 ىيهات ىيهات لما توعدوف
 



 د عطفو بنطق من خلفو لمثل ىذا فليعمل العاملوف.ور 
 قاؿ السيوطي في االتقاف: وىذا تقسيم حسن جدًا، وبو أقوؿ انتهى.
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قلت: وأكثر من توسع فيو ابن الجوزي من أئمة الحنفية حتى أتى بسورة )ؽ( جمعيها في بعض 
بلـ شيئاً من القرآف، أو مواعظو لكن في النفس من تجويز مثل ذلك شيء وحده أف يضمن الك

الحديث ال على أنو منو أي على وجو ال يكوف فيو إشعار بأف ذلك الكبلـ من القرآف أو 
الحديث، أو النثر. انتهى، ىذا ويتعلق بهذه المسألة ما ذكره المحقق المقبلي في األبحاث 

وفي الفواحش،  المسددة بلفظ سؤاؿ يتعلق بالتغزؿ في الشعر، أو النثر كمن يتغزؿ في الخمر،
وساؽ في الكبلـ إلى أف قاؿ: وعلى الجملة فكلما كاف أفحش كاف أنسب بتحصيل بعض 

فنونهم ومذىب البعض عدـ التصريح مع المبالغة، وفيما يقدح الخاطر، ويذكي الناد، إلى أف 
ى قاؿ: فأخبرني ما الحافل العامل لهؤالء الذين شملهم الثريا والثرا، وىل ىناؾ حكم يترجح عل

 ما اشتمل عليو من التعرض لما يعني وال يغني.
قلت: الحوامل في الظاىر ما يدعيو الفاعل من العلة الغائبة وىؤالء يدعوف عدة حوامل: منها 

ترقيق الطباع وجعلها أىبلً لما يرد عليو من المعاني واألذواؽ المقصودة في عقل كل عاقل، كما 
 عنى.قاؿ بعض المتصوفة المغنيين لهم ولنا الم

ومنها الكنايات: ىي أوفق بالمقاـ من التصريح ىذا زعم كثير من المتصوفة، ومنها: تمرين 
األذىاف على ىذا الجنس وجعلو مولعاً بو ليقبل على تلك المقاصد كل اإلقباؿ فتعلق بو، ونزلها 

 منزؿ الماء البارد من الظمآف. انتهى، ولفظ ما قالو البدر األمير على ذلك.
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أقوؿ: ىذا التحقيق في الحوامل ومع ىذا كلو فبل يقتضي التحريم بل يقتضي بأف االشتغاؿ بغير 
ذلك أفضل وأولى كما أفاد جوابو في السؤاؿ اآلتي، والحاصل إنما كاف قذاعة وشناعة، وألفاظاً 

قبيحة فهو محـر نظماً ونثرًا، وذلك كذبوا أف ابن حجاج فأنو أتى بكل قبيح، والحث على 
فساد وما كاف سالماً عن ذلك، وإنما ىو بألفاظ بليغة ومعاف فائقة، فبل كبلـ في جوازه نظماً ال

ونثرًا، وقد سمع صلى اهلل عليو وآلو وسلم قصيدة حساف الهمزية بل أمر أف يجيب بها من 
 ىجاه، ومنها في وصف الخمر قولو:



 كأف سبيئو من بيت رأس
 

 كأف مزاجها عسل وماء
 

 ومنها قولو:
 شربها فتتركنا ملوكاً ون
 

 وأسداً ما ينهنهنا اللقاء
 

والظاىر أنو قالها بعد تحريم الخمر، ولكنو غاية ما فيو أنو ذكر أثر شربها، وإف كاف قد حـر 
وىو مثل ذكر اهلل فيها، وفي الميسر: }ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَػُر ِمْن 

[، وىذا من أحسن اإلنصاؼ حيث يذكر منافع ما حرمو اهلل وعلم أنو 219ِهَما{]البقرة:نَػْفعِ 
 حرمهما لحكمة ىي أنفع من منافعهما. انتهى.
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قولو: والظاىر أنو قالها بعد تحريم الخمر، وجدت على ذلك في ىامش ذيل األبحاث بخط 
فظو: كبلـ البدر مدفوع بما رواه السهيلي شيخنا العبلمة الحسين بن على العمري رحمو اهلل ما ل

في شرح السيرة من أف حساف مر بجماعة يشربوف الخمر فنهاىم فأجابوه بأنو الذي جرأىم 
على شربها بقولو: ونشربها إلى آخره، فأجابهم حساف أنو قاؿ ذلك في الجاىلية، وأقسم بأنو 

كن الجـز بأنو أنشدىا كاملة بين لم يشربها في اإلسبلـ وىو الظاىر من سياؽ القصيدة وال يم
يدي رسوؿ اهلل، ولذلك اختلفت الروايات في عدة األبيات، حتى جـز السهيلي بأف بعض 

 األبيات من قوؿ غير حساف لضعف سبكها وعدـ اإلرتباط. انتهى.
الثاني: قولو أو قرضو أي نظم الشعر وىو فيو كاذب قيد لذلك، وفيو من الكبلـ كالذي قبلو 

ومفهوماً يقاؿ: قرضتو، وأقرضتو أي نظمت وحسنتو، وىذبتو فهو قريض فعيل بمعنى منطوقاً 
 مفعوؿ ذكره في المصباح وغيره.

وفي النهاية: ويتقارضوف أي الصحابة أي يقولوف القريض، وينشدونو، والقريض: الشعر. انتهى. 
 واألوؿ: أظهر؛ ألف العطف يقتضي التغاير.
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 ى تحريم شراء المغنيات وبيعهن[تنبيو ]في التأكيد عل
قد عرفت ما في حجج األولين من أدلة عن شراء المغنيات وعن بيعهن، والتجارة فيهن، 

وثمنهن حراـ، واألصل في النهي التحريم، وما في حججهم من أدلة الوعيد على المعصية، 
على كبرىا،  وتقدـ أف الغناء المحـر وسماعو معصية، وقد ثبت أف الوعيد على المعصية داؿ

ومن حججهم ما جاءت بو األدلة على ذـ المنزؿ الذي ال يعرؼ إال بالغناء التي منها قولو: 
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: بئس البيت بيت ال 

 يعرؼ إال بالغناء، وبئس البيت بيت ال يعرؼ إال بالفسوؽ والنياحة.
 وىكذا لفظو في المنهاج الجلي. بيض لو في التخريج،

وأخرج أبو طالب في تيسير المطالب ما لفظو: وبو قاؿ أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراىيم 
الحسني قاؿ: أخبرنا محمد بن ببلؿ قاؿ: حدثنا أحمد بن محمد بن سبلـ قاؿ: حدثنا حسن 

عن أبي خالد عن  بن عبد الواحد قاؿ: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن حسين بن علواف
اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: بئس البيت 

بيت ال يعرؼ إال بالغناء، وبئس البيت بيت ال يعرؼ إال بالشراب، وبئس البيت بيت ال يعرؼ 
 إال بالفسق انتهى.

يعرؼ إال بالغناء، وبئس البيت ولفظ الجامع الكافي ببلغاً: وعن علي قاؿ: بئس البيت بيت ال 
 بيت ال يعرؼ إال بالفسق والنياحة. انتهى.
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وأخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ حدثني علي، ومحمد عن أبيهما عن 
حسين بن علواف عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ 

رؼ إال بالغناء، وبئس البيت بيت ال يعرؼ إال بالفسوؽ والنياحة. قاؿ: بئس البيت بيت ال يع
انتهى، والحديث يدؿ على ذـ مجالس الغناء والفسوؽ والنياحة، التي ال تعرؼ بين الناس إال 
بوقوع المعاصي المذكورة فيها التي ىي من أنواع المبلىي، ولداللة ما تقدـ في شرح الحديث 

[، أف 72و تعالى: }َوالَِّذيَن الَ َيْشَهُدوَف الزُّوَر {]الفرقاف:قبل ىذا في حجج الجمهور بقول
المراد بو مجالس الغناء، قالو زيد بن علي، ومجاىد أخرجو الفريابي، وابن أبي شيبة إلى آخر ما 
تقدـ، ويقاس غيرىا عليها بما سيأتي من المعاصي التي ىي من أنواع المبلىي، والمراد بما في 

ل المجلس ومن جالسهم، المنهمكين في المعاصي المذكورة، كقولو تعالى الخبر من الذـ أى



[ أي أىل القرية، وسياؽ الخبر للترىيب من 82من المجاز المرسل: }َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة {]يوسف:
دخوؿ البيت أو المكاف الذي ال يعرؼ إال بإحدى المعاصي المذكورة ومن السكوف فيو، وقبح 

ذـ من الداللة على تحريم الغناء، وتحريم سماعو، وتحريم الفسوؽ كل ذلك ما في أدلة ال
والنياحة، وتحريم الدخوؿ في البيوت المعدة لذلك، وفيو داللة على قبح التخلق بالمعاصي 

المذكورة، وجواز ذـ من ال يعقل بما وقع فيو من المعاصي ممن يعقل لشدة وباؿ خزي 
ا لها وسكونها، ومثل ذلك ما تقدـ في األسواؽ معاصيهم، وقبح دخوؿ المنازؿ التي اتخذوى

 أنها شر المجالس، وعكس ذلك المساجد أنها خير المجالس وتقدـ الوجو في األوؿ أنها
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محل الغفلة، ومجالس الشياطين وما ىنا من ذلك بزيادة، ومحل المعاصي، وفي الثاني: أنها 
العاملين، ومنهما ما ورد في الحماـ من األدلة محل الذكر والعبادة ومجالس المبلئكة والعلماء 

بالذـ والمدح بلفظ بئس البيت الحماـ، ونعم البيت الحماـ، وبين الوجو في األوؿ تكشف 
العورات ورفع األصوات، وفي الثاني: يتذكر اآلخرة، وأمثاؿ ذلك كثير ومفهـو الخبر يدؿ على 

قربات كما ىو منطوؽ األدلة بذلك، وأنو يقاؿ شرعية ذكر اهلل في البيوت بسائر أنواع الطاعة وال
نعم البيت بيت ال يعرؼ إال بذكر اهلل أو بالنوافل، أو تدريس القرآف، أو بقراءة العلم، وقد ثبت 

باالستقراء أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يفعل النوافل في بيتو، وحث الناس على ذلك، 
أوقاؿ: قبرًا(( ، ولما ورد من األدلة أف البقاع تشهد  ورغب، وقاؿ: ))ال تجعلوا بيوتكم قبوراً ،

 يـو القيامة بما وقع فيها من خير أو شر، وأدلة ىذا الباب واسعة جداً كتاباً وسنة.
تقدـ للمؤلف قدس سره البعض منها في كتاب الصبلة، وذكرنا البعض منها في ىذه التتمة، 

لكبلـ على الغناء والنياحة والفسوؽ مفرده َفَسَق وسيأتي بقية الكبلـ إف شاء اهلل، وتقدـ أيضاً ا
من باب قعد أي خرج عن الطاعة، واإلسم الفسق، ويفسق بالكسر لغة حكاىا األخفش فهو 

 فاسق، والجمع فسَّاؽ، وفسقة.
وفي مختار الصحاح قالو ابن األعرابي: ولم يسمع قط في كبلـ الجاىلية وال في شعرىم فاسق، 

 بلـ عربي، ونطق بو الكتاب العزيز، ذكره في المصباح.قاؿ: وىذا عجب، وىو ك
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وفي النهاية: أصل الفسوؽ الخروج عن االستقامة، والجور، وبو سمي العاصي فاسقاً. انتهى. 
فتشمل جميع أنواع المعاصي والجور قوالً وعمبًل، واعتقادًا، وفسق الرجل بفسق بالضم فجر 

عن أمر ربو أي خرج، والفسيق الدائم الفسق. واهلل  وفيو لغة أخرى من باب جلس، وفسق
 أعلم.

وأشار اإلماـ عليو السبلـ إلى بياف أوؿ من أحدث المعاصي المذكورة وأوجدىا التي ىي من 
أنواع المبلىي وتخلق بها إبليس لعنو اهلل بقولو: حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أوؿ من تغنى إبليس لعنو علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 اهلل ، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح((

بيض لو في التخريج، وىكذا ىو بلفظو في المنهاج الجلي، ويشهد للفظو ما ذكره في )الجامع 
الكافي( ببلغاً بعد ذكره للحديث قبل ىذا بلفظو، ثم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 : ))إف أوؿ من تغنى إبليس ، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح((. انتهى.وسلم
وأخرج أبو طالب في أماليو بالسند السالف ذكره قبل ىذا بلفظو بلفظ: ثم قاؿ رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أوؿ من تغنى إبليس، ثم زمر ، ثم ناح((. انتهى.
 ن تغنى إبليس، ثم زمر ، ثم ناح((.وأخرج الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: ))أوؿ م

وفي أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثني علي، ومحمد عن أبيهما عن حسين عن أبي خالد عن 
زيد بن علي عن آبائو عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أوؿ من 

 تغنى إبليس، ثم زمر ، ثم حدا، ثم ناح((.
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الخبر جملة شواىد سيأتي ذكرىا عند الكبلـ عليها، والحديث يدؿ على أف  ولمفردات فصوؿ
أوؿ من أحدث ىذه المعاصي المذكورة في الخبر التي ىي من أنواع المبلىي، وتخلق بها 

وتلبس إبليس لعنو اهلل، ليلهي بها العباد ويضلهم عن سبيل اهلل، وسياؽ الخبر للترىيب منها، 
شناعة من أوجدىا، وقبح من اقتدى بو، وما دؿ عليو الخبر ىي من  والتحذير من فعلها، وبياف

زَيػَِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض { أي بتحسين  ُُ التي قاؿ اهلل تعالى حكاية عنو: }قَاَؿ َربِّ ِبَما َأْغَويْػَتِني اَل
ْغِويَػنػَُّهْم َأْجَمِعيَن{]الحجر: ُُ ِعزَِّتَك [، وقولو تعالى: }فَبِ 39المعاصي وإيقاعهم فيها، }َواَل

ْغِويَػنػَُّهْم َأْجَمِعيَن {]ص: ُُ [ أي ألضلنهم عن طريق الهداية، وأوقعهم في طريق الغواية 83اَل
وأحملهم عليها، وكل ذلك منو إقساـ إال أف أحدىما: إقساـ بصفتو، والثاني إقساـ بفعلو، وقد 

و، وصدؽ في فرؽ الفقهاء بينهما، ذكره الزمخشري وكل ذلك من إبليس ظناً منو إتباعهم ل



[، وقد سمى اهلل من اتبعو 20ذلك لقولو تعالى: }َوَلَقْد َصدََّؽ َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَُّو َفاتػَّبَػُعوُه{]سبأ:
فيما زينو لهم من المعاصي ووسوس لهم ما يكوف سبب ىبلكهم بما أغواىم من الغاوين لقولو 

[، ومن حزب الشيطاف، }َأالَ ِإفَّ ِحْزَب 42جر:تعالى: }ِإالَّ َمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِويَن {]الح
[، وظاىر الخبر يدؿ على تحريم المزامير 248[]19الشَّْيطَاِف ُىُم اْلَخاِسُروَف {]المجادلة:

والحدا لداللة اقترانها بالنياحة والغناء السالف ذكر تحريمهما بمنطوؽ األدلة المذكورة آنفاً 
 م لكلما ذُكر، وال يخرج عنوواألصل في داللة االقتراف عمـو الحك
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إال بدليل، وال دليل إال في الحدا، وسنذكره قريباً إف شاء اهلل، والوجو في تحريم ما في الخبر 
أنها من أخبلؽ الشياطين الذين خلقهم اهلل نقيض خلقو األنبياء فكل من صح عقلو ووقر 

ه المبلىي، وتلبس الشيطاف واتباعو بها كما اإليماف في قلبو يعلم برأيو األنبياء واتباعهم من ىذ
يعلم اتصاؼ األنبياء بكل خير، واتصاؼ الشياطين بكل شر، وقد تقدـ الكبلـ على بياف 

المحـر من الغناء والنياحة، وبقي الكبلـ على قولو في الخبر: ))ثم زمر، ثم حدا((، قولو: ثم 
وزمر بالضم حكاىا أبو زيد، ورجل  زمر: لفظ المصباح زمر زمراً من باب ضرب وزميرًا أيضاً 

 زمار قالوا: وال يقاؿ زامر، وامرأة زامرة، وال يقاؿ: زمارة والمزمار بكسر الميم آلة الزمر. انتهى.
مزمور الشيطاف في بيت  وفي النهاية: والقصبة التي يزمر بها زمارة، ومنو حديث أبي بكر: أب

ة مزمارة الشيطاف عند النبي صلى اهلل عليو وآلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وفي رواي
وسلم، المزمور: بفتح الميم، وضمها، والمزمار سواء وىو اآللة التي يزمر بها. انتهى، وال يقاؿ: 

 زامر، ويقاؿ للمرأة زامرة، وال يقاؿ: زمارة، وفي الحديث نهي عن كسب الزمارة ىي الزانية.
والزمير الغبلـ الجميل. انتهى، وسيأتي الكبلـ على  قاؿ ثعلب: الزمارة ىي البغي الحسناء،

ذلك في الحديث الثالث من ىذا وال خبلؼ بين العلماء العاملين سلفاً وخلفاً في تحريمو من 
البالغ العاقل ذكراً كاف أو انثى، وتحريم سماعو وحضور مجالسو والخبلؼ في ىذه المسألة 

 لشرذمة قليلة، لم أجد لهم أي دليل.
 ولوف بحديث األصل وشواىده، وبما في الجامع الكافي.احتج األ
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قاؿ محمد: وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))بعثت بكسر المزمار ، 
 وتحريم الخمر((. انتهى.

وأخرج أبو طالب في أماليو من حديث علي عليو عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
لم: ))بعثت بكسر المعازؼ ، والمزمار((، وذكره في الجامع الكافي بلفظو، وكذا عليو وآلو وس

 في )ضوء النهار( محتجين بو على تحريم المزمار.
وروى الحافظ ابن غيبلف عن علي أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))بعثت 

 بكسر المزامير (( .
المقدسي، وابن مردويو من حديث أنس وعائشة عنو صلى وأخرج البيهقي وأبو نعيم، والبزار، و 

اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))صوتاف ملعوناف في الدنيا واآلخرة مزمار عند نعمة، ورنة عند 
مصيبة(( ، وذكره المحقق الشوكاني في )نيل األوطار( محتجاً بو على تحريم المزمار والنياحة 

 مع غيره من األدلة.
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البيهقي في سننو من طريق جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنما  وأخرج
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة لهو، ولعب ومزامير شيطاف، وصوت عند 
مصيبة، وخمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطاف(( ، وأخرجو ابن سعد بلفظو من حديث جابر، 

س اهلل روحو في باب الصياح والنوح في كتاب الجنائز إلى غير ذلك، وتقدـ ذكره للمؤلف قد
وفي مجموع ما ذكرنا ما يفيد قوة االحتجاج على تحريم المزمار، وسيأتي ما يؤيد ىذا آخر 

الباب، فإف قيل: حديث ابن عمر من طريق نافع عند أبي داود، وأحمد وابن ماجة، والمرشد 
ما ذكرنا، ولفظو قاؿ سمع ابن عمر صوت زمارة راع فوضع باهلل يدؿ على الجواز فيعارض بو 

أصبعيو على أذنيو، وعدؿ براحلتو عن الطريق وىو يقوؿ: يا نافع أتسمع فأقوؿ نعم، فيمضى 
لحتى قلت: ال فوضع يديو وعدؿ براحلتو إلى الطريق، وقاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

وقد أجاب أبو داود بأنو حديث منكر، وضعفو وآلو وسلم سمع زمارة راع، فوضع مثل ىذه ، 
محمد بن طاىر سليماف بن موسى، وقاؿ: تفرد بو، ورد بأف سليماف بن موسى حسن الحديث، 
ووثقة غير واحد من األئمة، وقد تابعو مهراف عن نافع، وروايتو في مسند أبي يعلى، ومطعم بن 

لسيلماف بن موسى، واعترض أبو طاىر  المقداـ عن نافع، وروايتو عن الطبراني، فهذاف متابعاف
على الحديث بتقريره صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وبأف ابن عمر لم ينو نافعاً، وىذا ال يدؿ على 

اإلباحة؛ ألف المحظور ىو قصد االستماع ال مجرد إدراكو للصوت، فإنو ال يدخل تحت 



نو يحتمل وجوىاً أنو لم يره، التكليف، وتقرير الراعي ال يدؿ على اعتقاد ابن عمر إباحتو؛ أل
 وإنما سمع
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صوتو، ولم ير شخصو أو فعلو كاف في رأس الجبل أو مكاف ال يمكن الوصوؿ إليو ولعل الراعي 
 لم يكن مكلفاً فلم يتمكن االنكار عليو، فإف قيل: كيف أمر نافعاً باالستماع.

قصد كمار الطريق، وىذا القسم غير أجيب: بأف نافعاً كاف غير مكلف ولم يكن بالغاً، ولم ي
داخل تحت الحرمة، وإنما أدخل ابن عمر أصبعو في أذنيو للورع والتقوى على االحتياط، ولم 

 يأمر نافعاً بذلك؛ ألف نافعاً غير مقتدى بو، ولم يكن من أىل الورع. انتهى.
وتخفيف وقولو: ثم حدا، ىو إسم لسوؽ اإلبل بضرب مخصوص من الغناء وىو بضم الحاء، 

 الداؿ المهملة يمد ويقصر، وذكره البخاري تعليقاً.
وفي )فتح الباري(: والحدا في الغالب إنما يكوف بالرجز، وقد يكوف بغيره من الشعر إلى أف 

 قاؿ: وقد جرت عادة اإلبل أنها تسرع المسير إذا حدا بها.
بن عباس دخل وأخرج سعد بسند صحيح عن طاووس مرسبًل، وأورده البزار موصوالً عن ا

حديث بعضهم في بعض، إف أوؿ من حدا اإلبل عبد لمضر بن نزاؿ بن معد بن عدناف كاف في 
إبل لمضر فقّصر فضربو مضر على يده فأوجعو، فقاؿ: يا يداه يا يداه، وكاف حسن الصوت 

 فأسرعت اإلبل لما سمعتو فكاف ذلك مبدأ الحدا. انتهى.
سن للعرب حدا اإلبل، ومضر ىو الثامن عشر من وقاؿ في الروض اآلنق: أف مضر أوؿ من 

أجداد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على ما ذكره علماء السير في نسبو الشريف، ال 
يقاؿ: ىنا في داللة االقتراف أف األصل فيها عمـو الحكم لكلما ذكر كما تقدـ لما نقلو ابن 

 عبد البر من اإلتفاؽ على إباحة الحدا. انتهى.
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ويؤيد ذلك ما أخرجو البخاري من طريق مسلمة بن األكوع في سير النبي صلى اهلل عليو وآلو 
، فقاؿ رسوؿ  وسلم إلى خيبر، وفيو قاؿ: وكاف عامر بن األكوع رجبلً شاعرًا فنزؿ يحد بالقـو

مو اهلل(( اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ىذا السائق ، قالوا: عامر بن األكوع، فقاؿ: يرح
 . انتهى مختصرًا، وقد تقدـ مستوفى في حديث من يضاعف لو األجر مرتين.



وذكر الحافظ بن حجر في الفتح عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس كاف أنجشو يحدو بالنساء، وكاف البراء بن مالك يحدو بالرجاؿ، وأخرجو أبو عوانة، وفي 

بلـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى غير ذلك، فهذه األدلة وما رواية وىيب: وأنجشة غ
أدى معناىا ناطقة بجواز الحدا لئلبل، وللرجاؿ والنساء، وفي كبلـ بعض الحنابلة أشعار بنقل 
خبلؼ فيو، ومانعو محجوج باألحاديث الصحيحة، ويلتحق بالحدا ىنا ما يقع من الخطب في 

لحج، وكذا ما يقع عند مجابرة من يريد الحج من األنشاد، أشهر الحج لترغيب الناس إلى ا
وعند توديع الحج من التسبيح المشتمل على التشويق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرىا من 

المشاىد، ونظير ما يحرض بو أىل الجهاد على القتاؿ، ومن ذلك غناء المرأة لتسكين الولد 
حدا جماعة على جواز إنشاد الركباف المسمى في المهد. انتهى بزيادة، ىذا واستدؿ بجواز ال

، فاستدلوا بو على جواز الغناء  بالنصب وىو ضرب من النشيد بصوت فيو تمطيط، وأفرط قـو
 مطلقاً باأللحاف التي تشتمل عليو الموسيقى، وفيو نظر.
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 وفي النهاية: وفي حديث السائب بن يزيد كاف رباح أبو المغترؼ يحسن غناء النصب،
والنصب بالسكوف ضرب من أغاني العرب شبو الحدا، وقيل: وىو الذي أحكم من النشيد 

وأقيم لحنو ووزنو ومنو حديث نائل مولى عثماف، فقلنا: لرباح بن المغترؼ لو نصبت لنا نصب 
 العرب.

 قاؿ األصمعي: وفي الحديث كلهم كاف ينصب أي يغني النصب. انتهى.
حو قـو مطلقاً، ومنعو قـو مطلقاً، وكرىو مالك، والشافعي في وقاؿ الماوردي: اختلف فيو فأبا

أصح القولين، ونقل عن أبي حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلة، ونقل ابن طاىر في كتاب 
السماع: الجواز عن كثير من الصحابة لكن لم يثبت من ذلك شيء إال في النصب المشار إليو 

جوازه، ومحصلو أف الحدا بالرجز، والشعر لم يزؿ أواًل، وأطنب الغزالي في االستدالؿ على 
يفعل في الحضرة النبوية ، وربما التمس ذلك، وليس ىو إال أشعار توزف بأصوات طيبة، وألحاف 

موزونو، وسيأتي بياف المختار في ىذه المسألة في الحديث اآلتي مع مزيد األدلة إف شاء اهلل. 
 واهلل أعلم.
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 ا تقدـ من أدلة ىذا الباب[تنبيو ]في خبلصة م
 اعلم أف حاصل ما تقتضيو أدلة الباب المذكورة وما أدى معناىا على ثبلثة أضرب:

أحدىا: ما يقتضي منها إباحة الغناء، وإباحة سماعو وىي المذكورة في حجج غير الجمهور، 
في وقد عرفت خروجها عن محط النزاع، وليس ذلك من الغناء المذمـو الذي ينبت النفاؽ 

القلب، وىو الذي توسع فيو حزب الشيطاف الداعي إلى المعاصي والفجور المؤثر في الطباع ما 
 يحدث من المبلىي التي بدؤىا من الشيطاف، وعاقبتها سخط الرحمن.

والثاني: ما يقتضي منها الكراىة فعبلً وسماعاً المذكور بعضها في حجج غير الجمهور، وبعضها 
الكراىة على التنزيو فكاألوؿ، ومن حملها على التحريم  في حجج الجمهور، فمن حمل

فكالثالث، وىو ما يقتضي منها تحريم الغناء، وتحريم سماعو، وىي المذكورة في حجج 
الجمهور، وقد عرفت داللتها، وصح عن الثقات من حملة العلم أف حضور المعازؼ واستماع 

اؽ في القلب كما ينبت الماء العشب األغاني على صفاتها المذمومة، واللهج بها ينبت النف
لقولو: حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إياكم والغناء فإنو ينبت النفاؽ في القلب كما ينبت الماء 
 الشجر((.
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الحروؼ ما لفظو: ))إياكم واستماع  قاؿ في التخريج السيوطي في )جمع الجوامع( في
المعازؼ والغناء فإنهما ينبتاف النفاؽ في القلب كما ينبت الماء البقل(( ابن صيصري في أماليو 
عن ابن مسعود. انتهى، وفيو ما لفظو: ))الغناء واللهو ينبتاف النفاؽ في القلب كما ينبت الماء 

ف اإليماف في القلب كما ينبت الماء العشب، والذي نفسي بيده إف القرآف والذكر ينبتا
 العشب(( الديلمي عن أنس. انتهى.

قلت: وأخرج األوؿ البيهقي في شعب اإليماف عن جابر، وأخرجو عن أبي ىريرة بلفظو، وذكره 
المقبلي في أبحاثو المسددة ونسبو إلى الديلمي، وأخرجو ابن أبي شيبة بسند صحيح، 

طريق ابن مسعود مرفوعاً بلفظو إال أف تمامو: ))والذكر والبيهقي، والحاكم وصححاه كلهم من 
 ينبت اإليماف في القلب كما ينبت الماء البقل(( .

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي، والبيهقي في سننو عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: 
 ))الغناء ينبت النفاؽ في القلب كما ينبت الماء البقل(( .

ع الصغير، قاؿ: والحديث ضعيف وفيو: ))الغناء ينبت النفاؽ في وذكره السيوطي في الجام



القلب كما ينبت الماء الزرع(( البيهقي في الشعب عن جابر مرفوعاً، وأخرج الديلمي أيضاً من 
حديث أبي ىريرة مرفوعاً بلفظ: ))حب الغناء ينبت النفاؽ في القلب كما ينبت الماء 

 العشب((.
بن إبراىيم نا سبلـ بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة  وأخرج أبو داود: حدثنا مسلم

فجعلوا يلعبوف يغنوف فحل أبو وائل حبوتو، وقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 يقوؿ: ))إف الغناء ينبت النفاؽ في القلب ...((االخبر.
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اد أبي داود وفيو الشيخ المذكور، وأخرجو وأخرجو بلفظو البيهقي مرفوعاً وموقوفاً والمرفوع بإسن
 ابن عدي من حديث أبي ىريرة قاؿ: ابن طاىر: أصح األسانيد في ذلك أنو من قوؿ إبراىيم.

وفي الجامع الكافي: وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إياكم والغناء فإنو ينبت 
 النفاؽ في القلب كما ينبت الماء الشجر((. انتهى.

)أمالي أحمد بن عيسى( قاؿ: حدثني علي ومحمد عن أبيهما عن حسين عن أبي خالد وفي 
عن زيد عن آبائو عن علي ]عليو السبلـ[ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

))إياكم والغناء فإنو ينبت في القلب النفاؽ كما ينبت الماء الشجر((. انتهى، والحديث يدؿ 
ير من استماع الغناء واللهج بو، ألنو الذي ينبت النفاؽ في القلب كما على الترىيب والتحذ

ينبت الماء الشجر، وما دؿ عليو الخبر من جملة المبلىي التي بدؤىا من الشيطاف، وعاقبتها 
سخط الرحمن، وقد عرفت أف الغناء وسماعو المحـر ما كاف باألصوات الحسنة المرخمة 

لمستلذات الدنيوية من الخمر والجماؿ والمبلبس وغير ذلك باألغاني المهيجة للشرور بذكر ا
مما يستغرؽ أوقات أىل البطالة، ويشغلهم عن التوجو إلى جناب الحق الذي كانت الرسالة 
تطلبو من العباد، وىو الذي ينبت النفاؽ في القلب كما ثبت ذلك من حديث ابن مسعود 

كر ينبت اإليماف في القلب كما ينبت الماء وغيره مرفوعاً، وموقوفاً بدليل قولو فيو: ))والذ 
 البقل((، أخرجو أبو الشيخ بسند صحيح، والبيهقي والحاكم وصححاه. انتهى.
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وىذا ىو الذي توسع فيو حزب الشيطاف الصادر من امرأة جميلة أو صبي أمرد صورتو فتنة، 
ياف الذكور، وتدعو إلى الهجر وصوتو فتنة بأشعار تدعو إلى الزنا والفجور، وشرب الخمور، وإت



والوصاؿ ومعاقرة العقار، وخلع العذار والوقار، يوصف فيو الخدود، والقدود، والنهود، 
واألكتاؼ، والثغور ومحاسن األوصاؼ، مقترناً بضرب آالت المبلىي كالضرب بالعود، والربابة، 

في القلب كما ينبت  والشبابة، والمزمار، مع التصفيق والرقص، فهذا ىو الذي ينبت النفاؽ
الماء العشب، وإال فالغناء ولو من شويو المنظر إذا كاف بالصوت الحسن الرخيم الذي يدعو 

إلى ذلك ينبت النفاؽ في القلب كما ينبت الماء العشب، فكم قد فتنت األصوات بالغناء من 
 عابد وزاىد.
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لتوقى ذلك وتركو، وترؾ سماعو،  وقاؿ الضحاؾ: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب، ولعمري
وترؾ حضور تلك المواطن أيسر على من يؤمن باهلل واليـو اآلخر من الثبوت على النفاؽ في 
قلبو فمهما كاف الغناء كذلك تقرر ثبوت نفاؽ المغني ذكرًا كاف أو انثى أي ظهر منو خصاؿ 

ذ محل النفاؽ في القلب، ولما المنافقين التي أنبتها الغناء في القلب، وأظهرىا وال يبعد ذلك إ
للغناء إذا كاف كذلك من االنفعاؿ في إثبات خصاؿ النفاؽ، ومن كاف كذلك فقد مات قلبو، 

وعظمت فتنتو، وانسد عنو باب النظر، ومن يرد اهلل فتنتو فلن تملك لو من اهلل شيئاً، وفيو داللة 
سنة أف المنافق في الدرؾ األسفل من أف الغناء ال يزرع إال النفاؽ، وقد ثبت من األدلة كتاباً و 

النار، ىذا واعلم أف تحريم الغناء لم يكن مستنداً إلى مجرد تسميتو لهواً بل بالوعيد عليو، 
وعلى غيره مما دؿ على تحريمو كما عرفت، ومما دؿ عليو حديث لعن المغني والمغنى لو كما 

لماء أف من أدلة التحريم ورود رواه أبو يعلى، وابن عدي بإسناد ضعيف، وال خبلؼ بين الع
 اللعن على الشيء ذكره األمير في المنحة بزيادة من )ضوء النهار(.

وفي سبل السبلـ بلفظ: اللعن منو صلى اهلل عليو وآلو وسلم على مرتكب المعصية داؿ على  
 كبرىا، وىو يحتمل األخبار واإلنشاء. انتهى، واتفق الناس أنو من اللهو ومن الباطل.

ألمير في )المنحة(: وقد جعل اهلل عن كل باطل عوضاً من الحق فعوض عن الغناء قاؿ ا
الشيطاني سماع الكبلـ الرحماني، وعن السفاح النكاح، وعن الخمر بالحلويات والماء القراح، 

. انتهى.  والباطل كلو محـر
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وجو إليو من مطلوب حق وأما ما ذكره المحقق الجبلؿ بلفظ: وبالجملة المتغني مرتاح إلى ما ت
أو باطل فيكوف قبح التغني وحسنو تابعاً لمقصده، ولهذا ال يصح التغني بالقرآف إلى أف قاؿ: 

وقد كاف عمر على صبلبتو في الدين يترنم إذا خبل بالبيت والبيتين، ويقوؿ لمن سمعو ]إنا 
في المعرفة،  نستعين على الحق بشيء من الباطل[ ذكر ذلك المبرد في الكامل، والبيهقي

والمعافى النهرواني في كتاب الجليس، واألنيس، وكذا ابن مندة في المعرفة، فقد أجاب في 
المنحة بلفظ: وال يخفى أف المقصد من الغناء الذي ىو محل النزاع ىو ما فيو تشويق إلى 

ما لو النسواف والمرداف والخمور ونحوىا كما ىو الواقع في معاني األشعار التي يغنى بها، وأ
فرض أنو يكوف الغناء يشعر بزىد في الدنيا ويرغب في اآلخرة ويشوؽ إلى الجنة ويخوؼ من 

النار، فهذا ال يسمى غناء، بل وعظ وتزىيد وينقلب كالخطب ونحوىا فإف تحسين الصوت من 
الخطيب والواعظ مطلوب، لكن ال بتكسر ونغم بل بجزالة وإبانة للحروؼ، واأللفاظ ليكوف 

لقلوب كما كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا خطب عبل صوتو، وانتفخت أوداجو أوقع في ا
واحمرت عيناه، فإذا أراد الشارح أف ىذا يسمى غناء فقد خرج عن محل النزاع إلى أف قاؿ: 
وترنم عمر ونحوه ]من[ باب الحدا الذي ال تحريم فيو عند ذوي األفهاـ على أف قوؿ عمر 

 وفعلو ليس بحجة. انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنو تقدـ في حجج األولين ما يدؿ على تغليظ تحريم الغناء وتحريم 

سماعو بما ورد من النهي عن كسب المغنيات، ولقوؿ اإلماـ عليو السبلـ: حدثني زيد بن علي، 
 عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: كسب البغي والمغنية حراـ.

(4/352) 

 

 ج.بيض لو في التخري
وأخرج محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى بلفظ: حدثني علي ومحمد إبنا أحمد بن 
عيسى عن أبيهما عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيو عن جده عن علي ]عليو 

السبلـ[ قاؿ: أتاه رجل فقاؿ: إف عندي جارية أصبتها وقد علمتها النوح، فقاؿ: وحيك فعلمها 
عت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ال تعلمونهن النوح وال الغناء القرآف فإني سم

 ، فإف كسبهما حراـ((. انتهى.
وذكره بلفظو في الجامع الكافي وتقدـ في حجج الجمهور حديث أبي يعلى من طريق أمير 

نيات إلى المؤمنين علي ]عليو السبلـ[ قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن المغ
 أف قاؿ: وكسبهن حراـ.



وأخرج أبو بكر في الغيبلنيات من طريق علي ما لفظو: ))كسب المغني والمغنية حراـ ، 
وكسب الزانية سحت، وحق على اهلل أف ال يدخل الجنة بدناً نبت من السحت((، وذكره في  

 كنز العماؿ، وقاؿ: سنده ضعيف.
أحمد علي بن حسين البغدادي الديباجي قاؿ: وأخرج أبو طالب في أماليو قاؿ: حدثنا أبو 

حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن مالي قاؿ: حدثنا محمد بن 
منصور قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب عن موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيو عن جده 

 عليو وآلو وسلم: عن علي وساؽ في حديث طويل إلى أف قاؿ: ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
))كسب المغنية سحت ، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية سحت وحق على اهلل أف ال 

 يدخل الجنة لحماً نبت من سحت((. انتهى.
وروى الحافظ بن غيبلف عن علي ]عليو السبلـ[ أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم: ))كسب المغني والمغنية حراـ (( .

(4/353) 

 

وأخرج الترمذي، وابن ماجة، واآلجري، وسعيد بن منصور، وأبو الحسن الواحدي من حديث 
أبي أمامة صدى بن عجبلف قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن بيع المغنيات، 

 وعن شرائهن، وعن كسبهن، وأكل ثمنهن.
الطبري من حديث عائشة، وذكره الجبلؿ في )ضوء النهار( قاؿ: وكذا أخرجو أبو الطيب 

 وأخرجو أبو يعقوب محمد بن إسحاؽ النيسابوري من حديث أبي سعيد. انتهى.
وقد تقدـ ما يشهد لعجز الخبر في الكبلـ على الحديث الرابع من ىذا، وسيأتي ما يشهد 

لكامل الخبر، والحديث روي من طريق أمير المؤمنين علي ]عليو السبلـ[ مرفوعاً وموقوفاً، 
ع: أصح وأثبت وألنو ليس من مسارح االجتهاد، وىو يدؿ على الترىيب مما تأذخو الزانية والرف

والمغنية مقابل الزنا والغناء المسمى بالكسب في الخبر، وقبح ذلك وتحريمو، والوجو في ذلك 
أف الذي تأتى معو الكسب وىو الزنا والغناء حراـ لمنطوؽ ما تقدـ من األدلة كتاباً وسنة، 

اف ذلك من ذكر أو انثى حرة، أو أمة أو خنثى فاعبًل أو مفعوالً إلطبلؽ الخبر، وسواء ك
والكسب: ىو الطلب والسعي في طلب الرزؽ والمعيشة ذكره في النهاية وسواء كاف ذلك من 

جهة كسب اليدين أو الرجلين أو الفرج، أو الفم، ولهذا أطلق على ما تأخذ المغنية والزانية من 
الكسب لو قوع طلب المعيشة والسعي بالزنا أو الغناء فكسبهم حراـ باطل األجرة على ذلك 

وال خبلؼ في ذلك، وتقدـ الكبلـ على الغناء بما أغنى، والمراد ىنا ما تأخذه المغنية بالغناء 



والزانية بالزنا فحكمو حكم الزنا والغناء، ال بغير ذلك فجائز وال خبلؼ في ذلك، والبغي بفتح 
 من أسفل، والغين المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنىالباء الموحدة 
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 فاعلة أو مفعولة وىي الزانية.
وفي المصباح: وبغت: المرأة تبغي بغاء بالكسر، والمد فجرت فهي بغي والجمع: بغايا وىو 

 وصف مختص بالمرأة، وال يقاؿ للرجل: بغي قالو األزىري.انتهى.
 لثبوت الفجور لها في األصل.والبغي: القينة وإف كانت عفيفة 

 قاؿ الجوىري: وال يراد بو الشتم؛ ألنو اسم جعل كاللقب. انتهى.
وقاؿ الزمخشري: والبغّي الفاجرة التي تبغي الرجاؿ، وىي فعوؿ عند المبرد بغوي فأدغمت 

 الواو في الياء.
فبلف نهو في وقاؿ ابن جني في كتاب التماـ: ىي فعيل ولو كانت فعوالً لقيل: بغٌو كما قيل 

 المذكر. انتهى.
واختصت الزانية بالبغي؛ ألف اهلل تعالى جعل المس عبارة عن النكاح الحبلؿ، وكنى عنو كقولو 

[، وقولو تعالى عن مريم: }َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر 49تعالى: }ِمْن قَػْبِل َأْف َتَمسُّوُىنَّ {]األحزاب:
[، والزنا ليس كذلك 43الى:}َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء {]النساء:[، وقولو تع20َوَلْم َأُؾ بَِغيِّا {]مريم:

إنما يقاؿ فجر بها وخبث بها، وما أشبو ذلك، وليس يقمن أف تراعي فيو الكنايات واآلداب، 
َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء {]النور: [ أي على الزنا، 33وقد نهى اهلل عنو بقولو تعالى: }َوالَ ُتْكِرُىوا فَػتػَ

البغي الطلب، ومجاوزة الحد غير أنو أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا، وقد جاء وأصل 
تسمية ما تكسبو البغي مهرًا مجازاً لما أخرجو الطبراني في الكبير من طريق رافع بن خديج 

 مرفوعاً بلفظ: ))بئس الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب، وكسب الحجاـ(( .
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د، وابن جرير، والطبراني في الكبير، وابن النجار عن السائب بن يزيد، وأخرجو مسلم، وأحم
والخطيب عن أبي ىريرة بما لفظو: ))من السحت كسب الحجاـ ، وثمن الكلب ومهر البغي(( 

. 
وأخرج النسائي وأحمد نحوه، والبن مردويو من طريق أبي ىريرة مرفوعاً ولفظو: ))ست خصاؿ 



 بث ذلك كلو(( إلى أف قاؿ: ))ومهر البغي(( .من السحت رشوة اإلماـ وىي أخ
وأخرج أبو داود في سننو حدثنا موسى بن إسماعيل نا أباف عن يحيى عن إبراىيم بن عبد اهلل 

عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  -ابن قارظ-يعني 
هر البغي خبيث(( ، وللنسائي من وسلم قاؿ: ))كسب الحجاـ خبيث ، وثمن الكلب خبيث وم

 حديث رافع بن خديج مرفوعاً بلفظ: ))شر الكسب مهر البغي ...(( الخبر.
وأخرج أيضاً من طريق قتيبة بن سعيد نا سفياف عن الزىري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 

واف ابن مسعود عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحل
الكاىن، ومن طريق أحمد بن صالح نا ابن وىب قاؿ حدثني معروؼ بن سويد الخزامي أف علي 
بن رباح اللخمي حدثو أنو سمع أبا ىريرة يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال 

يحل ثمن الكلب وال حلواف الكاىن وال مهر البغي(( إلى غير ذلك، وقد جاء تسمية البغي 
ة فيما ذكره ابن األثير في النهاية أنو نهى عن كسب الزمارة وىي الزانية، وقيل: ىي بتقديمم زمار 

الراء على الزاي من الزمر وىي اإلشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة والزواني يفعلن ذلك 
 واألوؿ أوجو.

 قاؿ ثعلب: الزمارة ىي البغي الحسناء والزمير الغبلـ الجميل.
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ألزىري: يحتمل أف يكوف أراد المغنية يقاؿ: غناء زمير أي حسن وزمر إذا غنى. انتهى، وقاؿ ا
ىذا وقد ثبت باالستقراء أف كل عوض أو أجرة على الفعل المحظور أو الواجب حراـ ال يحل 

أكلو وال التصرؼ فيو، وال تصح فيو أي معاملة عند الجمهور والوجو في ذلك عدـ ثبوت 
ريم الزنا والغناء، وثبوت وجوب الواجب كما عرفت، ولفظ البحر في غير تملكو لثبوت علة تح

موضع، وتحـر أجرة البغي، وتحـر األجرة على محظور مشروط أو مضمر كأجرة المغنية 
ونحوىا، وعلى واجب متعين أو تصير رشوة، ويجب رد المأخوذ إلى أىلو، إف كاف باقياً، أو 

سواء أخذه بشرط أو عقد ولو على مباح حيلة في التوصل  مثلو إف كاف مثلياً، أو قيمة التالف
إلى المحظور نحو أف يستأجر البغيَّ أو المغني ذكراً كاف أو انثى للخدمة، وفي ضميرىما أف 

األجرة مقابلة المحظور فاألجرة كالغصب إال في األربعة ذكره في شرح أبي مضر عن الحقيني، 
وىو بمنزلة العقد ومشبو بو ذكره في االنتصار، والمذىب والحكم في ذلك لما في الضمير 

والهدوية فإف أيس من صاحبو وجب عليو التصدؽ، فإف أباح مالكو بعد الرد جاز، وعند الفقيو 
 يحيى: بل تطيب لو األجرة؛ ألف المضمر كالمظهر عندىم في الربا ال في غيره.



لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وقاؿ المؤيد باهلل، واإلماـ يحيى: بل الحكم للفظ ال للضمير 
 ))إنما أحكم بالظاىر (( .
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وفي البحر: قلنا معارض باألعماؿ بالنيات ونحوه الهدوية، وأحد قولي المؤيد باهلل فإف لم يعقدا 
بل أضمرا أنو للواجب أو المحظور، ثم دفع الماؿ على جهة الهدية أو الهبة لـز التصدؽ بو إذ 

ظور فإف عقدا على المحظور، ثم قاؿ: عند الرفع جعلتو تبرعاً أو عن مباح ملكو من وجو مح
طاب لو أما لو عقدا على واجب أو محظور فكالغصب إال أنو يطيب لو، وكما قالو اإلماـ 

المهدي ويبرئ من رد إليو وال أجرة إف لم يستعمل وال يتضيق الرد إال بالطلب إذ ىو في يده 
أحكاـ ىذه المسألة وفروعها مبسوط في محلو من الفروع، وىكذا  برضا مالكو وإباحتو وبقية

الكبلـ في كسب الزمار، وأجرتو ومثل ذلك، وكسب وأجرة كل من اتصف بأي نوع من أنواع 
المبلىي، ويدخل في ذلك كسب وأجرة الساحر والمنجم والعريف، والكاىن والراشي 

 لضرر.والمرتشي، وكذا ثمن كل نجس محظور أو ما يؤدي إلى ا
 واعلم أف تحريم الشيء إما لمعنى يخصو كنجاسة الكلب والخنزير والدـ والميتة.

قاؿ مالك: وكالخمر والبنج وسائر المسكرات أو لضرره كالسم وما يؤدي إلى الضرر كالداء في 
 كل وقت.
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والمنجم  وأما لتحريم وجو كسبو كالمضاررة والرشوة وأجرة البغي والمغنية والكاىن والعريف
والساحر واألجرة على الواجب وغير ذلك، إذا عرفت ذلك، فاعلم: أف الجمهور خصصوا من 

داللة االقتراف جواز االحتجاـ لما ثبت باالستقراء أنو كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يحتجم في 
]الفخذين[ لسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين، واحتجم في الكاىل، والمراد بو بين 

كتفين أخرجهما الترمذي والحاكم عن ابن عباس، واحتجم على ظهر قدميو وىو محرِـ أخرجو ال
البخاري وغيره، واحتجم أيضاً على ىامتو، أخرجو أبو داود وابن ماجة عن أبي كبشة والخطيب 
عن ابن عمر وزاد ويسميها أـ مغيث وعلى ظهر قدميو مع ما ثبت أف النبي صلى اهلل عليو وآلو 

طى الحاجم أجرتو لداللة ما أخرجو أبو داود في سننو وغيره من طريق ابن عباس وغيره وسلم أع
 ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره(( .



 وفي راوية البخاري عن ابن عباس أعطى الذي أحجمو أجره، ولو كاف حراماً لم يعطو.
يعطو، وىذا من قوؿ ابن عباس كأنو يريد الرد على من وفي لفظ للبخاري: ولو علم كراىتو لم 

 زعم أنو ال يحل إعطاء الحجاـ أجرتو، وأنو حراـ، ولو علمو خبيثاً لم يعطو.
وأخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك قاؿ: حجم أبو طيبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 . انتهى. وسلم فأمر لو بصاع من تمر وأمر أىلو يخففوا عنو من خراجو
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، وحملوا أدلة النهي على التنزيو، ومنهم من  قاؿ الجمهور: ىو كسب فيو دناءة وليس بمحـر
اّدعى النسخ، وأنو كاف حراماً ثم أبيح وىو صحيح إذا عرؼ التأريخ وذىب أحمد وآخروف إلى 

جوز لو االنفاؽ أنو يكره للحر االحتراؼ بالحجامة ويحـر عليو االنفاؽ على نفسو من أجرتو وي
على الرقيق والدواب وحجتهم أحاديث النهي السالف ذكرىا، وما أخرجو مالك وأحمد 

وأصحاب السنن برجاؿ ثقات من حديث محيصة أنو سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
عن كسب الحجاـ فنهاه فذكر لو الحاجة، فقاؿ: ))أعلفو نواضحك (( وأباحوا للعبد مطلقاً 

 واز التداوي بإخراج الدـ وغيره وىو إجماع.وفيو ج
وأجاب الجمهور عن حديث رافع بن خديج بأنو ال يدؿ على التحريم لقولو تعالى: }َوالَ تَػَيمَُّموا 

[، فسمي أراذؿ الماؿ خبيثاً، ولم يحرمو ورد بحديث من 267اْلَخِبيَث ِمْنُو تُنِفُقوَف {]البقرة:
 السحت كسب الحجاـ.

الحديث قد فسره حديث رافع بن خديج وأنو أريد بالسحت عدـ الطيب  وأجيب: بأف ىذا
 وأيد ذلك إعطاءه صلى اهلل عليو وآلو وسلم الحجاـ أجرتو.

قاؿ ابن العربي: يجمع بينو وبين إعطائو صلى اهلل عليو وآلو وسلم الحجاـ أجرتو بأف محل 
، ومحل الزجر إذا كانت   األجرة على عمل مجهوؿ.الجواز إذا كانت األجرة على عمل معلـو

 قاؿ البدر األمير: قلت ىذا بناء على إنما يأخذه حراـ,
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وقاؿ ابن الجوزي: إنما كرىت؛ ألنو من األشياء التي يجب على المسلم للمسلم إعانتو بو عند 
االحتياج فما كاف ينبغي ألف يؤخذ على ذلك أجرًا، وفي المسألة خبلؼ طويل مستوفى في 

الفروع وقد ذكرنا البعض من ذلك في حديث الطب، وتقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو محلو من 



.  البعض من الكبلـ في كتاب الطهارة، والظاىر كبلـ الجمهور وعليو جرى عمل الناس إلى اليـو
 تنبيو

يتعلق بأدلة ىذا الباب والذي قبلو ما شاكلها في اللهو وقد ذكرنا البعض منها في الشواىد 
أخرجو ابن ماجة والطبراني من طريق صفواف بن أمية أف عمر بن قرة قاؿ: يا رسوؿ ولداللة ما 

اهلل كتبت علّي الشقوة قبل أراني أرزؽ إال من دفي بكفي، فتأذف لي في الغناء من غير وحشة، 
قاؿ: ))ال آذف لك، وال كرامة وال نعمة ...(( الحديث مع الوعيد في آخره والتهديد ورواه 

 ؼ يسير.البيهقي باختبل
وأخرج اإلماـ أحمد بن حنبل من طريق أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: ))إف اهلل بعثني رحمة وىدى 

للعالمين ، وأمرني أف أمحق المزامير والكبارات والمعازؼ، واألوثاف التي كانت في الجاىلية(( 
 . وأخرج مثلو ابن مندة وأبو نعيم، وابن النجار.

 أي العود الذي يضرب بو. )الكبارات(، ويقاؿ لو: البرائط
وفي )الجامع الكافي( و)أمالي أحمد بن عيسى( من طريق ابن عباس موقوفاً: ))الكوبة حراـ 

 والدؼ حراـ والمعازؼ حراـ، والمزامير حراـ(( ، ورواه مسدد، والبيهقي في سننو الكبرى.
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على كل مسلم أف يملك  وفي لفظ الجامع الكافي في باب المناىي قاؿ القاسم: وحـر اهلل
خمراً أو طنبورًا، أو عودًا، قاؿ القاسم أيضاً فيما روى داود عنو أنو سئل عن ضرب الدؼ 

واللهو في العرس، فقاؿ: كل لهو أو لعب وبطالو ال يرضى اهلل بها من أىلها فبل يحل فعلها، 
[، فقاؿ: ىو كل 6ِديِث {]لقماف:وسئل عن قوؿ اهلل تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلحَ 

 باطل يحدث بو أىلو أو لهو أجتمع من غناء أو عزؼ أو مزمار أو دؼ أو مقاؿ قبيح. انتهى.
والمعازؼ: المبلىي، والعازؼ: البلعب، وفيو وحدثنا الحسين بن محمد قاؿ: حدثنا محمد بن 

وعبد اهلل بن  وليد قاؿ: حدثنا سعداف عن محمد بن منصور قاؿ: سألت أحمد بن عيسى
موسى، والقاسم بن إبراىيم، وأبا الطاىر، قلت: من يجيز المبلىي، فقالوا: المجاف إلى أف 
قالوا: وكل شيء ألهى عن ذكر اهلل مثل الطنبور والعود والطبل، والدؼ والنرد، والشطرنج 

ال يحل ويمنع من المبلىي التي يعصى اهلل بها، وتشغل عن طاعة اهلل، فكل ذلك عندنا معصية 
فعلو، وال نرضى بو، قاؿ اهلل تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر ...{ إلى قولو 

[، فكل شيء يشغل عن ذكر اهلل وعن الصبلة 90،91تعالى: }فَػَهْل َأنْػُتْم ُمنتَػُهوَف{]المائدة:
 وألقى العداوة والبغضاء فهو معصية منهي عنو.



محمد بن منصور ببلغاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))كره اهلل لكم ستاً وروى 
 : الخمر، والميسر، والعزاؼ، والمزمار، والكوبة،، والدؼ((. انتهى.
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وفي أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قاؿ: حدثنا زيد بن 
ا عبد العزيز بن أبي سليماف أبو مودود، وقاؿ: حدثني ىبلؿ بن أسامة خباب العكلي قاؿ: حدثن

القرشي قاؿ: سمعت عطاء بن يسار يقوؿ: سمعت كعباً قاؿ: في الكتاب الذي أنزؿ اهلل على 
موسى في التوارة: إنا أنزلنا الحق لتذىب بو الباطل، وتبطل اللعب الزفن أي الرقص، والمزامير، 

الشعر، والخمر مر لمن شربها ..الخبر، وفيو أف المزاىير الدفوؼ، والمزاىير، والكبارات و 
 والكبارات: ىي الطنابير، وذكره في الجامع الكافي إلى قولو: والخمر مر.

وفيو: أخرج القاسم بن سبلـ عن علي ]عليو السبلـ[ أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم نهى 
قاؿ محمد: ال خير في بيع الدفوؼ، بلغنا  عن ضرب الدؼ والطبل، وصوت الزمارة، وفيو أيضاً 

 عن ابن عباس أنو قاؿ: بيع الدفوؼ حراـ.
 قاؿ محمد: والطنبور، وأغلظ في النهي والتحريم يعني من الدفوؼ.

وفي أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثنا سويد بن محمد قاؿ: أخبرنا أبو وكيع الجراح بن مليح 
عبد اهلل بن يقفوف على أفواه السكك، ويحرقوف عن منصور عن إبراىيم قاؿ: كاف أصحاب 

الدفوؼ، وفيو: قاؿ: حدثنا علي بن حكيم عن حميد عن حسن بن صالح أنو كاف يعجبو 
 تحريق الدفوؼ، ويكره التجارة فيها، وذكره في الجامع الكافي بلفظو.

عن  وأخرج محمد بن منصور عن علي بن حكيم عن حميد قاؿ: حدثنا زىير عن امرأة من أىلو
عمتها قاؿ: مر ابن سويد بن غفلة وأنا وجويرية ومعي دؼ فأمر رجبًل معو فخرقو إلى غير ذلك، 

 واألدلة في ىذا الباب واسعة.
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فائدة نقل القرطبي عن أبي بكر الطرسوسي أنو سئل عن قـو يجتمعوف في مكاف يقرؤوف شيئاً 
صوف ويطربوف ويضربوف بالدؼ، والشبابة من القرآف ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر فيرق

ىل الحضور معهم حبلؿ أـ ال؟ فأجاب مذىب السادة الصوفية: أف ىذا بطالة وجهالة، وضبللة 
 إلى آخر كبلمو.



قلت: قد رأيت أنو أجاب بلفظ غير ىذا وىو أنو قاؿ: مذىب الصوفية بطالة وجهالة، وضبللة، 
اهلل عليو وآلو وسلم، وما الرقص والتواجد فأوؿ من  وما اإلسبلـ إال كتاب اهلل وسنة رسولو صلى

أحدثو أصحاب السامري لما أتخذ لهم العجل جسداً لو خوار قاموا يرقصوف حولو، ويتواجدوف 
فهو دين الكفار، وعباد العجل، وإنما كاف مجلس النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مع أصحابو  

للسلطاف ونوابو أف يمنعوىم من الحضور في كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي 
المساجد وغيرىا، وال يحل ألحد يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف يحضر معهم وال يعينهم على 

 باطلهم، ىذا مذىب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأحمد وغيرىم من أئمة المسلمين. انتهى.
الى بعث محمداً صلى اهلل عليو وآلو قاؿ المحقق المقبلي في أبحاثو المسددة: وبعد فإف اهلل تع

وسلم لتتميم مكاـر األخبلؽ كما قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنما بعثت ألتمم مكاـر 
 [.4األخبلؽ (( ، وقاؿ تعالى في صفتو: }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم {]القلم:

 وقالت عائشة: وقد سئلت عن خلقو كاف خلقو القرآف
 كونوا مثلهمفتشبهوا إف لم ت

 
 إف التشبو بالكراـ فبلح
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فكل رفيع ىمة يتخلق ما استطاع بأخبلقو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فالخير كلو محصور على 
 اتباعو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وكلما سواه باطل مردود.

ى: }ُقْل ِإْف ُكْنُتْم قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كل أمر ليس عليو أمرنا فهو رد (( ، قاؿ تعال
[، وكفى بهذه اآلية حجة على ىذه 31ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو {]آؿ عمراف:

المتصوفة الذين يدعوف محبة اهلل، ولم يقتصروا على اتباع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بل 
 يرد ذلك إال مكابر، وبراءة األنبياء منو  دأبهم الغناء والتصفيق الذي ىو من دأب الشياطين ال

كبراءتهم من سائر الرذائل، فمن المعلـو من األخبلؽ النبوية ذكر اهلل سبحانو على أنواعو 
المفصلة في الكتاب والسنة بهيئتها وقيودىا، وليس منها ىذا النهيق الذي ابتدعتو الجهلة 

ف عادة المغنيين أف يذكروا في أصواتهم ما ويسمونو ذكراً وىو غناء أال إنو أقبح من الغناء؛ أل
ىو من دأب أمثالهم، وىذه المتصوفة يضموف إلى ذلك لفظة )اهلل( محرفة أقبح تحريف، 
والصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فجمعوا بين معصية المغنيين وتحريف الذكر 



ىم يجعلوف ذلك مصحوباً بشيء المشروع ليلبسوا الحق بالباطل وللتفنن في األخبلؽ القبيحة و 
 من آلة اللهو أيضاً.
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نعم ومن األخبلؽ النبوية البر بأنواعو كصلة الرحم، والوفاء بالعهد واألمانة والحياء وغير ذلك 
مما ال يجهلو المتشرع، ومنها البعد عن أخبلؽ الشياطين الذين خلقهم نقيض األنبياء من 

والخداع والخيانة، وقلة الحياء وما يشتمل على ذلك   الكفر والفسوؽ والفحش والتفحش
كاالجتماع بالمتخلقين بهذه القبائح، ومن أعظم المفاسد وأقبحها وأخبثها ما أقسم النبي صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم أنو من مات مدمناً عليها بعث كعابد وثن وسماىا جماع اإلثم، وىي الخمر 

من اللهو والطرب والمعازؼ والقينات فكل من صح عقلو  ويتبعها ما يبلزمو أىلها ويعرفوف بو
ووقر اإليماف في قلبو يعلم براءة األنبياء عنها وتلبس الشياطين واتباعهم بها كما يعلم اتصاؼ 

األنبياء بصفات الخير المذكورة، وبعد الشياطين، وال يرد ما قلناه إال مكابر عقلو، عديم رشده، 
كل إناء بالذي فيو ينضح، فاألخبلؽ الظاىرة عنواف األخبلؽ وحسبكم ىذا التفاوت بيننا، و 

الباطنة فمن ىش إلى ىذه الرذائل فقد أباف عن حاؿ طريقو وأشار إف لم يتداركو التوفيق إلى 
منتهى سفرتو، وال يغتر العاقل بأنو كثيراً ما يتخلق بها ويجاىر بذلك كثير من المترفين كالملوؾ 

لو قيل فيهم فبلف فإنهم إنما رْفعُتهم عند أمثالهم ممن ضل عن والمخذولين من المتصوفين و 
طريقة النبوة، وإنما تتنافس الهمم العلية على الرفعة عند عبلـ الغيوب، وخيرتو من المؤل األعلى 
والذي سبق إليو ىذا الحديث ىو الغناء وما يتصل بو، ثم ذكر جملة أحاديث قد ذكرناىا فيما 

اؿ: فهذه األحاديث عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم تمر على تقدـ مع غيرىا إلى أف ق
 أسماع وأفئدة قاسية ولينة ليهلك من ىلك عن
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بينة، ويحيى من حي عن بينة لم يخالطها كبلـ الناس الذي تتطرؽ إليو الرذائل بل محض 
ما ىو واضح في  األحاديث النبوية فمنها ما يحتج بو على أنفراده، ومنها دوف ذلك، ومنها

التحريم، ومنها دوف ذلك غير أف مجموعها يتوارد على كشف عوار ىذه المبلىي وتتظافر 
مسافها وفحواىا على تبيين حقيقتها كما ىي ويشهد متواتر معناىا أف ىذه الرذائل من أقبح 

حديثاً  المبلىي ثم أتبعها بشيء من كبلـ التفسير وأئمة األمة المحمدية ثم سرد نيفاً وأربعين



ذكر في كل حديث اسم الصحابي، ومن أخرجو من أىل األمهات الست وسائر كتب السنة 
 وذكر من كبلـ أئمة التفسير، وأئمة األمة سبعة عشر قواًل. انتهى.

وقد ذكرنا كل ذلك فيما تقدـ مع غيرىا ولم آؿ جهداً في الجمع واإلحصاء في ىذه المسألة 
ة وأقواؿ علماء سلف األمة وخلفها ومذاىبهم وحججهم وما يتبعها عن المبلىي من األدل

 واألخذ والرد وبياف المختار بما ال مزيد عليو لكل مطلع وللناظر نظره. واهلل اعلم.
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 ]عشر من أعماؿ قـو لوط[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى 

م يقوؿ: ))عشر من عمل قـو لوط فأحذروىن وىي: إسباؿ الشارب، اهلل عليو وآلو وسل
وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل األزرار، وإسباؿ اإلزار، وإطارة الحماـ، والرمي 

 بالجبلىق، والصفير، واجتماعهم على الشرب، ولعب بعضهم ببعض((.
ـو لوط في ىذه األمة السيوطي في مسنده عن علي عليو السبلـ بما لفظو: ))ست من أخبلؽ ق

: الجبلىق، والصفير، والبندؽ، والخذؼ، وحل إزرار القبا، ومضغ العلك((، ابن أبي الدنيا في 
 ذـ المبلىي، وابن عساكر. انتهى. ىذا ما روي عن علي عليو السبلـ.

وفي )جمع الجوامع( أيضاً في غير مسند علي عليو السبلـ في قسم الحروؼ ما لفظو: ))عشر 
لها قـو لوط بها أىلكوا ، وتزيدىا أمتي تخلة، إتياف الرجاؿ بعضهم بعضاً، ورميهم خصاؿ عم

بالجبلىق، والخذؼ، ولعبهم بالحماـ، وضربهم الدفوؼ، وشرب الخمور، وقص اللحية، وطوؿ 
الشارب، والصفير والتصفيق، ولباس الحرير، وتزيدىا أمتي تحلة إتياف النساء بعضهن بعضاً((، 

لحسن مرسبلً وفيها إسحاؽ بن بشر كذاب، وفيو أيضاً ما لفظو: ))عشر من ابن عساكر عن ا
أخبلؽ قـو لوط الخذؼ في النادي، ومضغ العلك والسواؾ على ظهر الطريق، والصفير، 

والعمامة التي ال يتلحف بها، والسليلية، والتطريف بالحباؾ، وحل إزار األقبية، والمشي في 
لمي من طريق إبراىيم الظباف عن الحسين بن القاسم الزاىد عن األسواؽ واألفخاذ بادية((، الدي

إسماعيل بن زياد الشامي عن جويو عن الضحاؾ عن ابن عباس، والظباف والثبلثة فوقو كّذابوف. 
 انتهى.
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قلت: وأخرجو بلفظو محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى قاؿ: حدثني أحمد بن صبيح 
زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: سمعت  عن حسين عن أبي خالد

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))عشر من عمل قـو لوط فأحذروىن إسباؿ 
الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل اإلزرار، وإسباؿ اإلزار، وإطارة الحماـ، 

 لشراب، ولعب بعضهم ببعض((. انتهى.والرمي بالجبلىق، والصفير، واجتماعهم على ا
ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد سيأتي ذكرىا عند الكبلـ عليها إف شاء اهلل، والحديث 
يدؿ على الترىيب الشديد من التخلق بأخبلؽ أىل الضبلؿ وعلى التحريم البالغ األكيد لهذه 

د عاـ للرجاؿ والنساء، العشر الخصاؿ، وعلى التحذير الذي ىو لتحريمها وقبحها أعظم مقي
والنساء شقائق الرجاؿ في كل حكم إال ما خصو دليل ولم يثبت مخصص في ىذا، وىذا 
الخبر مبين لمجمل عمل قـو لوط في الوعيد الشديد على من عمل عملهم فيما أخرجو 

الحاكم من رواية ىاروف التيمي من حديث أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ؿ: ))لعن اهلل سبعة من خلقو من فوؽ سبع سماوات ، وردد اللعنة على واحد منهم ثبلثاً، قا

ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيو قاؿ: ملعوف من عمل عمل قـو لوط ملعوف من عمل عمل قـو 
 لوط، ملعوف من عمل عمل قـو لوط...(( الحديث.

فظو من طريق محرز بن ىاروف أخي قاؿ الحاكم: صحيح اإلسناد ورواه الطبراني في األوسط بل
 ىاروف من حديث أبي ىريرة.

 قاؿ المنذري: ورجالو رجاؿ الصحيح إال محرز بن ىاروف التيمي، ويقاؿ فيو محرر باإلىماؿ.
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قاؿ الحافظ المنذري: كبلىما واه لكن محرر حسَّن لو الترمذي، ومشاه بعضهم وىو أصلح من 
رجو ابن حباف في صحيحو، والبيهقي، والنسائي كلهم من حديث أخيو ىاروف، ويشهد لو ما أخ

ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل أولو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))لعن 
اهلل من ذبح لغير اهلل (( إلى أف قاؿ: ))ولعن اهلل من عمل عمل قـو لوط ثبلثاً(( أي كرر اللعن 

و في حديث السبعة الذين لعنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليهم ثبلثاً، وذكرناه بلفظ
فلعنهم اهلل وذكره المؤلف رحمو اهلل في باب اإلماـ يتجر في رعيتو في البيع من طريق أبي 

األسود المالكي عن أبيو عن جده مرفوعاً ونسبو إلى أحمد والطبراني في الكبير، قاؿ: وفي 
، فثبت الوعيد الشديد على من تخلق بالخصاؿ المذكورة في البيهقي عن ابن عباس. انتهى

 الخبر وثبت أيضاً التحريم البالغ األكيد.
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قاؿ األمير في )المنحة(: فإنهم أي العلماء جعلوا من أدلة التحريم ورود اللعن على الشيء. 
المعصية داؿ على  انتهى، وتقدـ غير مرة أف اللعن منو صلى اهلل عليو وآلو وسلم على مرتكب 

كبرىا؛ ألنو إما خبر فهو خبر صادؽ، وأما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعاً، وعلى الوجهين 
فهذه األعماؿ المذكورة في الخبر من الكبائر الملعوف فاعلها وتقدـ أيضاً أف اللعن ىو الطرد 

[، وفيما ذكرنا من أدلة 52ا {]النساء:واإلبعاد من رحمة اهلل،}َوَمْن يَػْلَعِن اللَُّو فَػَلْن َتِجَد َلُو َنِصيرً 
الباب وحديث المجموع داللة على أنو يجوز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دوف أعيانهم كما 

لعن السارؽ، ولعن آكل الربا، ومؤكلو إلى آخر ما تقدـ عن زاد المعاد في حديث السبعة الذين 
ى مما يدؿ على تحريم ما في الخبر، لعنهم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلعنهم اهلل تعال

وقبحها داللة اقترانها بالتاسعة منها مع اإلسكار، وبالعاشرة منها الجمع على تحريمها وقبحها، 
واألصل في داللة االقتراف عمـو الحكم في جميعها، وال يخرج عنو إال بدليل، وسيأتي ألنو في 

ؾ مكروه وما في الخبر من نسبتها بعضها ترؾ واجب، وترؾ سنة، وفي بعضها فعل محـر وتر 
إلى قـو لوط إما لكونهم أوؿ من أحدثها وتخلق بها، وفعلها أو فعل من قبلهم بعضها وىم 

فعلوا باقيها وتخلقوا بجميعها، واألوؿ: أظهر ، والثاني: أوضح لقولو تعالى: }أَتَْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما 
[ بينها تعالى بقولو: }ِإنَُّكْم لََتْأُتوَف الرَِّجاَؿ 80ِميَن {]األعراؼ:َسبَػَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعالَ 

 [، وبقولو تعالى: }َأئِنَُّكمْ 81َشْهَوًة ِمْن ُدوِف النَِّساِء {]األعراؼ:
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[، قاؿ: عمل قطاع الطريق من قتل األنفس 28لََتْأُتوَف الرَِّجاَؿ َوتَػْقَطُعوَف السَِّبيَل {]العنكبوت:
 أخذ األمواؿ، وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة.و 

وعن الحسن: قطع النسل ...بإتياف ما ليس يحرث، ذكره الزمخشري، وقاؿ: في قولو تعالى: 
 [.28}َوتَْأتُوَف ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر {]العنكبوت:

ؾ بين عن ابن عباس: ىو الخذؼ بالحصى، والرمي بالبنادؽ، والفرقعة، ومضغ العلك، والسوا
 الناس، وحل األزرار والسباب، والفحش في المزاح.

وعن عائشة: كانوا يتحايقوف، وقيل: السخرية بمن مر بهم، وقيل: المجاىرة في ناديهم بذلك 
العمل، وكل ذلك معصية فاظهارىا أقبح من سترىا، ولذلك جاء من خرؽ جلباب الحياء فبل 

لما فيو من األخبار بالمغيبات التي ال تعلم إال من  غيبة لو. انتهى، وىذا الخبر من أعبلـ النبوة



 جهة الوحي الواقعة بعده صلى اهلل عليو وآلو وسلم كما أخبر.
قاؿ ابن بطاؿ: أعلم صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف أمتو ستتبع المحدثات من األمور والبدع 

 واألىواؿ كما وقع لؤلمم قبلهم، ولداللة ما أخرجو البخاري من طريقين:
أحدىما: من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))لتتبعن سنن 

من كاف قبلكم شبراً شبراً ، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه، قلنا: يا رسوؿ اهلل 
 اليهود والنصارى، قاؿ: فمن....(( .

آلو وسلم قاؿ: ))ال تقـو الساعة حتى الثانية من طريق أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو و 
 ، تأخذ أمتي بأخذ القروف قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع، فقيل: يا رسوؿ اهلل: كفارس والرـو

 فقاؿ: ومن الناس إال أولئك(( .
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وأخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعو: ))ال تترؾ ىذه األمة شيئاً من سنن 
تيو (( ، وفي حديث عبد اهلل بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح ))لتركبن سنن األولين حتى تأ

من كاف قبلكم حلوىا ومرىا ((. انتهى، وقد أنذر صلى اهلل عليو وآلو وسلم في أحاديث كثيرة 
بأف اآلخر شر والساعة ال تقـو إال على شرار الناس، وإف الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من 

العدد غير مراد عند من قاؿ بو، ومن ال فبل يقصد بو الحصر مما سبق التصريح  الناس، ومفهـو
بذلك غير مرة في غير موضع لورود األدلة بغيرىا كما عرفت في شواىد األصل ومجموع ما في 
الباب نيف وعشروف خصلة كلها من أعماؿ قـو لوط، وكلها ظاىرة إال ما في )جمع الجوامع( 

طريق إبراىيم الطياف بقولو: والعمائم، وما بعدىا فلعل العمائم ما ذكره ونسبو إلى الديلمي من 
السيد صاـر الدين في حاشيتو على المجموع، ومن فعل قـو لوط التعميم على أدفار الرأس 

 وكشف وسطو. انتهى.
والتطريز بالحباؾ: لعلو الحياؽ بالقاؼ لما ذكره في الكشاؼ عن عائشة كانوا يتحايقوف في 

 [.28ولو تعالى: }َوتَْأُتوَف ِفي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر {]العنكبوت:تفسير ق
وذكر في الصحاح الحبق بالكسر الرداـ، وفيو الرداـ بالضم الحبق، وفسر بالضراط في قـو 

، ولوط صلوات  لوط ىم أىل قرية سدـو في األردف التي قيل في المثل: أجور من قاضي سدـو
 ابن أخت إبراىيم عليو السبلـ ذكره الزمخشري في الكشاؼ.اهلل عليو وعلى نبينا وآلو ىو 

وفي الخازف: ىو ابن ىاروف بن تارخ، وىو ابن أخي إبراىيم عليو السبلـ وإبراىيم عمو، وقد 
 اشتمل الخبر على عشر مسائل:
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 ]إسباؿ الشارب[
وفيره لما في الجامع األولى: قولو: إسباؿ الشارب أي تطويلو كما ىو رواية الحسن المذكورة وت

الكافي في رواية محمد بن منصور ببلغاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إال أنو قاؿ: ))إف 
آؿ كسرى يجزوف لحاىم ، ويوفروف شواربهم...((الحديث، وسيأتي في الحديث اآلتي واإلسم 

هاية، والشارب اسم السبلة بالتحريك والجمع: السباؿ، قالو الجوىري، وذكره في المختار، والن
للشعر النابت على الشفة العليا ىو المسمى بالشارب، واختلف في جانبيو وىما السباالف، 

فقيل: ىما من الشارب، وقيل: من جملة شعر اللحية، ومفهـو أدلة إحفاء الشارب اآلتية في 
وؽ الحديث اآلتي يشهد لمنطوؽ قبح ما ىنا كما أف مفهـو أدلة ىذه المسألة تشهد لمنط

حسن ما سيأتي، والوجو في ذـ اإلسباؿ وقبحو أنو إنما يفعل ذلك تكبرًا واختياالً ومخالفة 
لمنطوؽ أدلة احتمالو بالموسى أو القص على الخبلؼ اآلتي في األفضل منهما الثابت ذلك 
من أعماؿ الفطرة والسنة، ولما في ذلك من التشبو بالمجوس واليهود والنصارى والمشركين 

صوف بو في العادة فيحـر لما ذكره في )الجامع الكافي( لما أخرجو مسلم من حديث فيما يخت
أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))جزوا الشوارب، وارخوا اللحى ، 

 خالفوا المجوس(( .
ال وأخرج اإلماـ أحمد بن حنبل بلفظ: ))اعفوا اللحى، وجزوا الشوارب ، وغيروا شيبتكم، و 

 تشبهوا باليهود، والنصارى(( .
وفي حديث أنس عند الطحاوي بلفظ: ))احفوا الشوارب واعفوا اللحى ، وال تشبهوا 

 باليهود((.
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وأخرج البيهقي في سننو من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ))خالفوا المشركين، احفوا 
أريد بالمشركين الثبلث الفرؽ، وإف  الشوارب واعفوا اللحى (( . انتهى، وىذا أعم مما قبلو إف

أريد بو غيرىا فمشركوا العرب، وقد ثبت باإلستقراء أقبح التشبو واالقتداء بأىل الضبلؿ ولما 
في إسبالو من تشويو صورتو بما يقبحها مع عدـ المحافظة على ما يستمر بو حسنها مع ما فيو 

إذا شوه خلقو كاف أدعى لعدـ إنبساط من اإلخبلؿ بالمروءة، والتأليف المطلوب؛ ألف اإلنساف 
النفوس إليو فبل يقبل كبلمو وال يحمد رأيو والعكس بالعكس فيما سيأتي ولم أجد في ىذه 



المسألة أي خبلؼ إال ما حكاه ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية أنو قاؿ: ال بأس بإبقاء 
وتماـ الكبلـ سيأتي في الشارب في الحرب إرىاباً للعدو وزينة، ولم يذكر لهم حجة أصبلً 

 الحديث اآلتي على قولو وإحفاء الشارب.
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 ]تصفيف الشعر[
الثانية: قولو: وتصفيق الشعر بالقاؼ، وفي نسخة المجموع بخط المؤلف بالفاء، والصفق 

الضرب يسمع لو صوت ذكره في القاموس وفيو: والتصفيق التقليب والضرب بباطن الراحة 
 .على األخرى. انتهى

قاؿ النووي: التصفيق ضرب بطن الكف األيمن على ظهر الكف األيسر. انتهى، والذي عليو 
اآلف ىو ضرب بطن الكف على بطن الكف األخرى على جهة اللهو واللعب وكل ذلك ليس 

مراداً بو ىنا لما في الخبر من إضافتو إلى الشعر، ولم أجده في كتب اللغة التي بيدي بعد مزيد 
اعلم، ولعل المراد بو ىنا حلق بعض شعر الرأس وترؾ بعضو، ومن ذلك حلق  البحث. واهلل

شعر الرأس إال جوانبو أو إال وسطو ويكوف اسماً للشعر المجتمع، وقد أشار في النهاية وغيرىا 
من كتب اللغة إلى ما يؤخذ منو ما ذكرنا، وأحسن ما يفسر بو الخبر ىو أف يحلق رأسو إال 

ف بالقصة، لداللة ما وجدت في ىذه المسألة بلفظ سؤاؿ إلى سيدي مقدمو، وىو المسمى اآل
العبلمة أحمد بن زيد الكبسي رحمو اهلل حاصلو: أشكل ما ورد في مجموع اإلماـ زيد بن علي 
عن أمير المؤمنين مرفوعاً: عشر من عمل قـو لوط فأحذروىن منها تصفيق الشعر، وىو محل 

ىل ىذا التحريم يتناوؿ الرجاؿ والنساء أو خاص اإلشكاؿ، وىو المسمى اآلف بالقصة، 
بالرجاؿ؟ وإذا كاف عامة للرجاؿ والنساء، فهل يكوف محرماً على المرأة ىذا الفعل ولو مع 

زوجها أو يفترؽ الحاؿ، فلكم الفضل بحل اإلشكاؿ إذ قد فشا في الرجاؿ والنساء مع عدـ 
ا الوعيد الشديد والتحريم البالغ التحاشي من فعلو، ولفظ ما أجاب رضي اهلل عنو: أف ىذ

 األكيد والتحذير الذي ىو لتحريم ذلك وقبحو أعظم مفيد عاـ للرجاؿ والنساء، والنساء
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شقائق الرجاؿ في كل حكم إال ما خصو دليل ولم يثبت مخصص في ىذا مع أف ذلك من 
عن فعلو في الصبياف القزع وىو حلق بعض الرأس دوف بعض، وقد ورد ما يفيد نهي المكلفين 



غير المكلفين فكيف بالنساء المكلفات الذين ىن شقائق الرجاؿ، وذلك فيما أخرجو أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر قاؿ: رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

، أو وآلو وسلم صبياً وقد حلق بعض رأسو وترؾ بعضو فنهاىم عن ذلك، وقاؿ: ))احلقوه كلو
اتركوه كلو (( . انتهى، بل ورد ما يفيد دخوؿ النساء فيو بالنص الصريح، وذلك فيما أخرجو 

البخاري، ومسلم أف رجبلً من الصحابة تناوؿ قصة من شعر كانت في يد حر صبي، فقاؿ: يا 
أىل المدينة أين علماءكم سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ينهى عن مثل ىذا، 

))إنما ىلكت بنو إسرائيل حين اتخذىا نساؤىم (( . انتهى، ومع ذلك فهو عاـ للمرأة ويقوؿ: 
 مع زوجها وغيره، وجميع ما ذكرنا يعضده ما رواه اإلماـ الولي زيد بن علي.انتهى.

قلت: وحديث ابن عمر أخرجو النسائي وذكر في كتب )السير والشمائل(: أنو صح أف النبي 
نهى عن القزع فيما أخرجو الشيخاف، وأبو داود عن ابن عمر، زاد صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

أبو داود وىو أف يحلق رأس الصبي ويترؾ لو ذوابة، وعلة النهي ما فيو من تشويو الخلقة أو 
ألنو زي أىل الشر والشطارة أو زي اليهود، وذكره شارح بهجة المحافل، وقد قاؿ النووي في 

 زع وىو حلق بعض الرأس دوف بعض، ففسره بذلك.رياض الصالحين باب النهي عن الق
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وأما ما أفتى بو الشيخ برىاف الدين العلوي بأنو ال بأس بو للمتزوج، وكأنو أدخلو في باب 
تحسين الرجل لزوجتو وجوزه لهذا المعنى فبل يتابع على ذلك وال دليل لو، فإف النساء ىن 

وسكوف المهملة وكسر الراء ثم تحتية مخففة ىي  البلتي محل الحسن والتطربو بفتح الفوقية
التحسين للحسن، وأبيح لهن في ذلك ما ال يباح للرجاؿ، وقد نهين عن القزع وعن الزيادة في 

شعورىن من شعر غيرىن إلجتبلب الحسن، وصح في األحاديث الصحاح في مسند أحمد 
ن عمر مرفوعاً بلفظ: ))لعن والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عن اب

اهلل الواصلة (( وىي التي تصل شعرىا بشعر غيرىا، ))والمستوصلة(( ىي التي تطلب من يفعل 
بها ذلك، وفي الحديث تحريم وصل شعر المرأة مطلقاً، وسياتي تماـ الكبلـ في الحديث اآلتي 

 في قولو: وفرؽ الرأس.
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 ]مضغ العلك[
العلك(( يقاؿ: علكتو علكاً من باب قتل مضغتو أي الكو، والعلك مثل  الثالثة قولو: ))ومضغ

 حمل كل صمغ يعلك من لباف وغيره فبل يسيل، والجمع: علوؾ وأعبلؾ ذكره في المصباح.
 وفي )النهاية( العبلؾ: بالفتح شجر ينبت بناحية الحجاز، ويقاؿ لو: العلك.

ق والسرو ىو مسخن مدر جمعو علوؾ، وفي القاموس: العلك صمغ الصنوبر واألرزة والفست
 وبايعو عبلؾ. انتهى.

وىو اللباف الشهير بالكندر في اليمن، وأكثر ما توجد شجرتو باليمن، وىذا فيمن اتخذه خلقاً 
وعادة من الرجاؿ ال التداوي أو نادراً إال في مجامع الناس فقبيح والوجو في ذمو وقبحو لما فيو 

بو بالنساء العتيادىن لمضغو، وقد صح عنو صلى اهلل عليو من الفحش وسقوط المروءة والتش
وآلو وسلم ))أنو لعن المتشبهين من الرجاؿ بالنساء(( فيما أخرجو البخاري وغيره من حديث 

 ابن عباس.
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الرابعة: قولو: ))وتحليل األزرار(( أي تفكيك إزار القميص أو الجبة أو الزنة، واألزرار: جمع زر 
حد أزرار القميص، والزر: بالفتح، مصدر زر القميص إذا شد أزراره، وبابو رد، يقاؿ: بالكسر وا

أزرر عليك قميصك، وزره وزر وزره بفتح الزاي، وضمها وكسرىا، وأزررت القميص إذا جعلت 
لو أزراراً ذكره في مختار الصحاح، ووجو الذـ في ذلك والقبح لمن اتخذه خلقاً وعادة حيث ال 

القميص أو الجبة أو الزنة وغير مؤتز، ولم يكن لو سرواؿ أو فوطة موتزاً بها لما  ملبوس لو غير
في ذلك من الخبلعة والوقاحة، ومن خلق سفلة الناس والغوغاء ولظهور عورتو بين الناس، وفي 

الصبلة وكل ذلك منهي عنو، ولما أخرجو أبو داود في سننو، وابن خزيمة في صحيحو من 
ع، قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد، حديث سلمة بن األكو 

قاؿ: ))نعم، وازرره ولو بشوؾ (( ، وأخرجو بلفظو النسائي، وابن حباف في صحيحو، 
 والشافعي، وأحمد والطحاوي، وذكره البخاري في صحيحو تعليقاً، ووصلو في تأريخو.

زرار بلفظ: حدثنا أبو بكر ثنا: ابن دكين عن وأما ما أخرجو ابن ماجة في سننو في باب حل األ
زىير عن عروة بن عبد اهلل عن أبي قشير حدثني: معاوية بن قرة عن أبيو قاؿ: أتيت النبي صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم فبايعتو، وإف زر قميصو لمطلق، قاؿ عروة: فما رأيت معاوية وال ابنو في 
 شتاء وال صيف إال مطلقة أزرارىما . انتهى.

 وقرة: ىو ابن أبي أياس ثقة.
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وأخرج أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا النفيلي، وأحمد بن يونس قاال: )نا( زىير )نا( عروة بن 
عبد اهلل إلى آخر لفظ السند، قاؿ: أتيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في رىط من مزينة 

، ثم أدخلت يدي في جيب قميصو، فبايعناه، وأف قميصو لمطلق األزرار، قاؿ: فبايعناه
 فمسست الخاتم .

قاؿ عروة: فما رأيت معاوية وال ابنو قط، إال مطلقي أزرارىما في شتاء وحر، وال يزرراف أزرارىما 
أبدًا، وأخرجو الترمذي، وابن حباف وصححاه، وفيو بلفظ: ))لمحلوؿ األزرار(( فليس فيو داللة 

، وال أنو كاف غير مؤتزر، وال أنو ملبوس لو غير القميص، أف ذلك كاف من رسوؿ اهلل خلقاً وعادة
وقد تقدـ حديث سلمة بن األكوع إذا كاف الملبوس لو غير القميص، بقولو: ))وازرره ولو 

 بشوؾ ((، وال حجة في فعل معاوية بن قرة وابنو.
بو ويرسلو الخامسة قولو: ))وإسباؿ اإلزار((، في النهاية: ))المسبل إزاره(( ىو الذي يطوؿ ثو 

 إلى األرض إذا مشى. انتهى.
 وفي المصباح: ))وأسبل الستر(( أرخاه. انتهى.

والوجو في تحريمو وقبحو وذـ فاعلو أنو إنما يفعل ذلك تكبرًا ومخيلة وبطرًا، واختيااًل، وقد ورد 
فيو وعيد شديد حتى أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر مسبل اإلزار بإعادة الوضوء والصبلة، 

 فيما أخرجو أبو داود في سننو.
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حدثنا موسى بن إسماعيل )نا( أباف )نا( يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي ىريرة 
قاؿ: بينما رجل يصلي مسببلً إزاره، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اذىب 

رسوؿ اهلل مالك أمرتو أف يتوضأ؟ ثم فتوضأ ، ثم جاء، فقاؿ: اذىب فتوضأ، فقاؿ لو رجل: يا 
سكت عنو، قاؿ: إنو كاف يصلي وىو مسبل إزاره، وإف اهلل تعالى ال يقبل صبلة رجل مسبل(( . 

 انتهى.
وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود أنو رأى أعرابياً يصلي قد أسبل، فقاؿ: المسبل 

ل ىذا ال يقاؿ: بالرأي، وقد جاء في في الصبلة ليس من اهلل في حل وال حراـ. انتهى، ومث
األحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعباف أنو يغفر فيها للكل إال للعاؽ، ومدمن الخمر، 

ومسبل اإلزار، وىذا فيما كاف أسفل من الكعبين لثبوت الرخصة فيو إلى الكعبين فيما أخرجو 



ا( أبو تميمة الهجيمي، وأبو أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا مسدد )نا( يحيى عن أبي غفار )ن
تميمة اسمو: طريق بن مجالد عن أبي جزي جابر بن سليم مرفوعاً في حديث طويل وفيو: 

))وارفع إزارؾ إلى نصف الساؽ فإف أبيت فإلى الكعبين، وإياؾ وإسباؿ اإلزار فإنو من المخيلة، 
جزّي بضم الجيم وإف اهلل ال يحب المخيلة(( وأخرجو النسائي وصححو الحاكم لحديث أبي 

 وفتح الزاي وتشديد الياء مصغرًا، وأخرجو أبو طالب في أماليو.
وأخرج أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 

 ))أزرة المسلم (( .
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الكعبين، أما ما  وفي رواية: ))المؤمن إلى نصف الساؽ ، وال حرج أو ال جناح فيما بينو وبين 
 كاف أسفل من الكعبين فهو في النار يقوؿ ثبلثاً من جر إزاره بطراً لم ينظر اهلل إليو((.

وأخرج البخاري في صحيحو قاؿ: حدثنا آدـ حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري 
إلزار في عن أبي ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ما أسفل من الكعبين من ا

 النار (( . وأخرجو مسلم.
وفي رواية النسائي من طريق أبي يعقوب وىو عبد الرحمن بن يعقوب سمعت أبا ىريرة يقوؿ: 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أزرة المؤمن إلى عضلة الساؽ ، ثم إلى نصف 
طبراني من حديث ابن عباس ساقو، ثم إلى كعبو وما تحت الكعبين من اإلزار ففي النار(( ، ولل

رفعو: ))كل شيء جاوز الكعبين من اإلزار في النار (( ، ولو من حديث عبد اهلل بن مغفل رفعو: 
))إزارة المؤمن إلى أنصاؼ ساقو ، وليس عليو حرج فيما بينو وبين الكعبين، وما أسفل من 

 ذلك ففي النار(( .
نو قاؿ: سألت أبا سعيد الخدري عن اإلزار، وفي الموطأ: عن العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو أ

فقاؿ: أنا أخبرؾ بعلم سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))إزرة المؤمن إلى أنصاؼ ساقيو ، ال جناح 
عليو فيما بينو وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ال ينظر اهلل يـو القيامة إلى من جر 

 إزاره بطرًا(( ، ولم يخرجو البخاري.
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قاؿ الحافظ بن حجر في )فتح الباري(: وكأنو أي البخاري أعرض عنو أي عن حديث أبي 
سعيد الخدري، وقد أخرجو مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححو أبو عوانة، وابن 

حباف كلهم من طريق العبلء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيو عن ابن سعيد ورجالو رجاؿ 
 مسلم.

قاؿ: أي العبلء بن عبد الرحمن بن يعقوب قلت: ألبي سعيد ىل سمعت من  قلت: ولفظو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم شيئاً في اإلزار قاؿ: نعم، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم يقوؿ: ))إزارة المؤمن إلى أنصاؼ ساقيو ال جناح عليو((، وساؽ الخبر السالف 
بخاري أعرض عنو الختبلؼ فيو وقع على العبلء وعلى أبيو، فرواه أكثر ذكره قاؿ: وكأنو أي ال

أصحاب العبلء عنو ىكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة فقاؿ عن عبلء عن نعيم المجمر عن 
ابن عمر، أخرجو الطبراني، ورواه محمد بن عمر، ومحمد بن إبراىيم التيمي جميعاً عن عبد 

خرجو النسائي وصحح الطريقين النسائي، ورجح الدارقطني الرحمن بن يعقوب عن أبي ىريرة، أ
األوؿ إلى أف قاؿ: وأخرج النسائي، وصححو الحاكم أيضاً من حديث حذيفة بلفظ: ))اإلزار 

إلى أنصاؼ الساقين ، فإف أبيت فأسفل، فإف أبيت فمن وراء الساقين ال حق للكعبين في 
 اإلزار(( . انتهى.

ق حذيفة، والمراد ال نستر الكعبين باإلزار، والظاىر أف ىذا ىو قلت: وأخرجو ابن ماجة من طري
 التحديد، وإف لم يكن ىذا مخيبلً إلى أف قاؿ أي الحافظ ابن حجر: قولو: في النار.
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قاؿ الخطابي: يريد أف الموضع الذي ينالو من أسفل الكعبين في النار يكنى بالثوب عن البسو، 
بين من القدـ يعذب عقوبة وحاصلو أنو من تسمية الشيء باسم ما ومعناه أف الذي دوف الكع

جاوره أو حل فيو، ويكوف من بيانو ويحتمل أف يكوف سببو، ويكوف المراد الشخص نفسو، أو 
المعنى ما اسفل من الكعبين من الذي يسامت األزار في النار أو التقدير البس ما أسفل من 

دير إف فعل ذلك محسوب في أفعاؿ أىل النار أي في حر اإلزار من الكعبين في النار أو التق
النار أو فيو تقديم وتأخير أي ما أسفل من اإلزار من الكعبين في النار، وكل ذلك استبعاد ممن 
قالو لوقوع اإلزار حقيقة في النار، وأصلو ما أخرجو عبد الرزاؽ عن عبد العزيز بن أبي دواد أف 

نب الثياب بل ىو من القدمين. انتهى، لكن أخرج الطبراني نافعاً سئل عن ذلك، فقاؿ: وما ذ
من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قاؿ: رآني النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
اسبلت إزاري، فقاؿ: ))يا ابن عمر كل شيء يمس األرض من الثياب في النار (( إلى أف قاؿ: 



اىره، ويكوف من وادي، }ِإنَُّكْم َوَما تَػْعُبُدوَف ِمْن فعلى ىذا ال مانع من جعل الحديث على ظ
[، أو يكوف في الوعيد لما وقعت بو المعصية إشارة إلى 98ُدوِف اللَِّو َحَصُب َجَهنَّم {]األنبياء:

 أف الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. انتهى.
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ن الكعبين ال يصدر إال عن وظاىر ىذه األدلة وما أدى معناىا أنما كاف من اإلزار أسفل م
مخيلة وبطر، وأحاديث النهي والوعيد محمولة على ذلك، ويقيد بو حديث األصل ولما فيو من 
اإلسراؼ الموجب إلضاعة الماؿ والرخصة فيو إلى نصف الساؽ، ثم إلى الكعبين، وكاف إزاره 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى نصف الساؽ.
بلفظ اإلزار في اإلسباؿ، والتحقيق أف اإلسباؿ يجري في  ىذا واعلم أف أكثر الطرؽ جاءت

 ، جميع الثياب فيحـر فيما زاد على قدر الحاجة، وفيما وردت بو السنة وىو اإلسباؿ المحـر
والتخصيص باإلزار في األدلة بكثرة وقوعو؛ ألف أكثر لباس الناس في زماف النبوة رداء وإزار، 

و وسلم قميص يلبسو للوفد، فلما لبس الناس القميص وكاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآل
 والعمائم وغير ذلك كاف حكمها حكم اإلزار في النهي، وأشار الطبري وغيره إلى ذلك.

 قاؿ ابن بطاؿ: ىذا قياس لو لم يأت النص بالثوب فإنو يشمل جميع ذلك.
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ي أدلة الوعيد، وقد جاء قلت: لعلو أشار إلى حديث من جر ثوبو مخيلة، وسيأتي قريباً ف
التصريح بما اقتضاه ذلك فيما أخرجو أصحاب السنن إال الترمذي، واستغربو ابن أبي شبية من 
طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو عن النبي صلى اهلل عليو 

ا خيبلً لم ينظر اهلل إليو وآلو وسلم قاؿ: ))اإلسباؿ في اإلزار أو القميص والعمامة من جر منه
يـو القيامة(( . وعبد العزيز فيو مقاؿ، وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر قاؿ: ما قاؿ رسوؿ اهلل] صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ في اإلزار فهو في القميص، وقد جاء 

سننو قاؿ: حدثنا أبو بكر بن  ما ىو أعم من ذلك وأنص في اإلطبلؽ فيما أخرجو ابن ماجة في
أبي شيبة )ثنا( يزيد بن ىاروف أنبأنا: شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين ابن قبيصة عن 
المغيرة بن شعبة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))يا سفياف بن سهل ال تسبل 



 ، فإف اهلل ال يحب المسبلين(( .
 جالو ثقات.وفي الزوائد: إسناده صحيح ور 
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وأخرج أبو داود في سننو بإسناد قوي من حديث أبي ذر مرفوعاً بلفظ: ))ثبلثة ال يكلمهم اهلل، 
وال ينظر إليهم يـو القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قلت: من ىم يا رسوؿ اهلل قد خابوا 

سروا، قاؿ: المسبل، والمناف، وخسروا، فاعادىا ثبلثاً، قلت: من ىم يا رسوؿ اهلل، قد خابوا وخ
والمنفق سلعتو بالحلف الكاذب الفاجر(( . انتهى، فيشمل اإلزار والجبة والقميص والرداء، 

وذيل القباء وكلما يلبس، ورواه مسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجة بزيادة: ))والمسبل 
الخدري، وابن عمر  إزاره((. انتهى، وما في أدلة الوعيد في حديث أبي ىريرة، وأبي سعيد

والمغيرة بن شعبة وغيرىم المذكورة داللة واضحة على أف اإلسباؿ والجر معصية كبيرة مع ما 
في حديث ابن عمر وغيره من الجر خيبلء يقتضي أف التحريم مختص بالخيبلء وىو يقتضي ما 

تضي العجب ذكرنا في الوجو آنفاً في تحريمو وقبحو، وذـ فاعلو، زيادة على ما ذكرنا أنو يق
واستحقار الناس لما ستعرؼ في تفسيرىا مع ما في ذلك من إضاعة الماؿ، واالسراؼ المنهي 

 عنو.
وحديث ابن عمر عند البخاري أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من جر ثوبو 

وبو خيبلء (( مخيلة لم ينظر اهلل إليو يـو القيامة (( . وفي راوية: ))ال ينظر اهلل إلى من يجر ث
ورواه مالك، ومسلم، والترمذي، والنسائي بلفظ: ))من جر ثوبو خيبلء...(( إلى آخره، وقد 
جاء ما يشهد لو فيما أخرجو ابن ماجة من طريق أبي ىريرة، ومن طريق ابن عمر بلفظو: إال 

 قولو: ))مخيلة((، فقاؿ: ))من المخيلة((.
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مسلم ]في صحيحو[، ورواه مالك في الموطأ عن أبي وأخرج البخاري أيضاً في صحيحو و 
الزناد عن األعرج عن أبي ىريرة مرفوعاً بلفظ: ))ال ينظر اهلل يـو القيامة إلى من جر إزاره خيبلء 
(( ، وفي رواية: ))بطرًا(( بفتح الطاء أي تكبراً أو طغياناً، ورواه ابن ماجة إال أنو قاؿ: ))من جر 

 ثوبو خيبلء((.
أ عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفي الموط



قاؿ: ))الذي يجر ثوبو خيبلء ال ينظر اهلل إليو يـو القيامة (( ، وفيو عن نافع وعبد اهلل بن دينار، 
وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد اهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 

 ال ينظر اهلل يـو القيامة إلى من يجر ثوبو خيبلء ((.))
وأخرج أبو داود، والنسائي، والبخاري من حديث أبي سعيد، وفي لفظ مسلم من حديث أبي 
بكر قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأذني ىاتين يقوؿ: ))من جر إزاره ال 

 يـو القيامة(( إلى غير ذلك.يريد بذلك إال المخيلة فإف اهلل ال ينظر إليو 
 والخيبلء: بضم الخاء وكسرىا، وفتح الياء المثناة تحت ممدوداً الكبر، والعجب.

وقاؿ الراغب: الخيبلء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءىا اإلنساف من نفسو، والمخيلة: بوزف 
 عظيمة بفتح الميم وكسر الهاء المعجمة من أعبلـ الكبر، واستحقار الناس.
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قاؿ النووي: ظاىر األحاديث وتقييدىا بالجر خيبلء يقتضي أف التحريم مختص بالخيبلء. 
انتهى، وىو محموؿ لمن تضعو خيبلء بما في حديث النفيلي عند أبي داود المذكور، فقاؿ أبو 

بكر إف أحد جانبي إزاري ليسترخي إال أف أتعاىد ذلك منو، قاؿ: لست ممن يفعلو خيبلء، 
 خاري، ومسلم، والنسائي.ورواه الب

 وفي رواية زيد بن أسلم لسَت منهم، وفيو أنو ال حرج على من انجّر إزاره بغير قصد.
وأما ما أخرجو ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنو كاف يكره جر اإلزار على كل حاؿ، فقاؿ ابن 

 بطاؿ: ىو من تشديداتو، وإال فقد روى الحديث فلم يخف عليو.
راىة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كاف عن مخيلة أـ ال، قاؿ ابن حجر: بل ك

وىو المطابق لروايتو، وال يظن أف ابن عمر كاف يأخذ مالم يقصد شيئاً، وإنما يريد بالكراىة من 
انجر إزاره بغير اختياره، ثم تمادى على ذلك، ولم يتداركو، وىذا متفق عليو، وإف اختلفوا في 

أوللتنزيو، وفي الحديث اعتبار أحواؿ األشخاص في األحكاـ باختبلفها الكراىة فيو للتحريم 
 وىو أصل مطرد غالباً.

وقاؿ ابن عبد البر: مفهـو حديث من جر ثوبو خيبلء أف الجر لغير الخيبلء ال يلحقو الوعيد إال 
.  أف جر القميص وغيره من الثياب مذمـو

ب تطويل أكماـ القميص، ونحوه؟ قاؿ الحافظ بن حجر: وىل يدخل في الزجر عن جر الثو 
محل نظر، والذي يظهر أف من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعلو بعض الحجازيين داخل 

 في ذلك.



(4/390) 

 

قاؿ شيخنا في شرح الترمذي: ما مس األرض منها خيبلء ال شك في تحريمو، قاؿ: ولو زاد 
ويلها وصار لكل نوع من الناس على العادة لم يكن بعيدًا، ولكن حدث للناس اصطبلح تط

شعار يعرفوف بو ومهما كاف من ذلك على سبيل الخيبلء، فبل شك في تحريمو، وما كاف على 
طريق العادة فبل تحريم فيو، ونقل عياض عن العلماء كراىة كلما زاد على العادة وعلى المعتاد 

 في اللباس في الطوؿ والسعة. انتهى.
 دـ مسألتاف:تنبيو: يستثنى من وعيد ما تق

األولى: ما أسبلو من اإلزار، أو القميص أو نحوه لضرورة كمن يكوف بكعبيو أو أحدىما جرح 
يؤذيو الذباب أو نحوىا إف لم يستره بإسباؿ إزاره أو نحوه حيث ال يجد غيره، نبو على ذلك 

وؼ في شرح الترمذي، واستدؿ على ذلك بإذنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعبد الرحمن بن ع
في لبس القميص من الحرير من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهى عنو من أجل 

 الضرورة كما يجوز كشف العورة للتداوي.
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الثانية: أف النساء وإف كاف حكمهن حكم الرجاؿ فيما ذكر إال أنو يستحب لهن الزيادة على 
في حديث أـ سلمة عند النسائي والترمذي،  الرجاؿ قدر الشبر، ورخص لهن إلى الذراع كما

وصححو من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصبلً بحديثو المذكور في بعض طرقو، فقالت 
أـ سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، فقاؿ: ))ترخين شبراً ، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، 

زا بعضهم ىذه الزيادة لمسلم فوىم قاؿ: فيرخينو ذراعاً ال يزدف عليو(( ، لفظ الترمذي وقد ع
فإنها ليست عنده، وكأف مسلماً أعرض عن ىذه الزيادة لبلختبلؼ فيها عن نافع فقد أخرجو 
مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع عن أبيو مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها 

حين ذكر اإلزار فالمرأة يا  أخبرتو عن أـ سلمة زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنها قالت:
رسوؿ اهلل، قاؿ: ))ترخيو شبراً ، قالت أـ سلمة: إذًا ينكشف عنها، قاؿ: فذراعاً ال تزيد عليو(( 

. انتهى، وأخرجو أبو داود، والنسائي وغيرىما من طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاؽ  
ئي من رواية يحيى بن أبي  كلهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أـ سلمة، وأخرجو النسا

كثير عن نافع عن أـ سلمة نفسها وفيو اختبلفات، ولو شاىد من حديث ابن عمر، أخرجو أبو 
داود من رواية ابن الصديق عن ابن عمر قاؿ: رخص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 



هن ذراعاً، وأفادت ألمهات المؤمنين شبرًا، ثم استزدنو فزادىن شبرًا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع ل
ىذه الرواية الذراع المأذوف فيو، وأنو شبراف بشبر اليد المعتدلة، وقد استفيد من فهم أـ سلمة 

 التعقيب على من قاؿ أف األحاديث المطلقة في الزجر مقيدة باألحاديث

(4/392) 

 

ء في األخرى المصرحة بمن فعلو خيبلء، وإال لما كاف في استفسار أـ سلمة عن حكم النسا
جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن اإلسباؿ مطلقاً سواء كاف عن مخيلة أـ ال، فسألت عن 

حكم النساء في ذلك الحتياجهن إلى اإلسباؿ من أجل ستر العورة؛ ألف جميع قدميها عورة 
فبين لها أنو عاـ مخصوص بالنساء، وإف حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجاؿ في ىذا 

لجواب بين الرجاؿ والنساء، وقد نقل عياض اإلجماع على أف المنع في حق المعنى، وفرؽ ا
الرجاؿ دوف النساء ومراده منع اإلسباؿ لتبيينو صلى اهلل عليو وآلو وسلم للقدر الذي يمنع ما 

بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجاؿ، فيستحب للرجاؿ إلى نصف الساؽ، ويجوز إلى 
بين ممنوع، ويستحب للنساء وىو الزيادة على ما ىو جائز للرجاؿ الكعبين وما زاد على الكع

بقدر شبر، ويجوز بقدر ذراع، ويؤيد ىذا التفصيل في حق النساء ما أخرجو الطبراني في 
األوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم شبر لفاطمة 

((، وأخرجو أبو يعلى بلفظ: شبر من ذيلها شبراً أو  من عقبها شبرًا، وقاؿ: ))ىذا ذيل المرأة
شبرين، وقاؿ: ))ال يزدف على ىذا (( ولم يسم فاطمة، ويستنبط من سياؽ األحاديث أف التقييد 

بالجر خرج مخرج الغالب، وأف البطر والتبختر مذمـو ولو لمن شمر ثوبو، والذي يجتمع من 
ة اهلل عليو مستحضراً لها شاكراً عليها غير األدلة أف من قصد بالمبلوس الحسن إظهار نعم

محتقر لمن ليس لو مثلو ال يضره ما لبس من المباحات ولو كانت في غاية النفاسة، ففي 
صحيح مسلم عن ابن مسعود أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))ال يدخل الجنة 

 من في قلبو مثقاؿ ذرة

(4/393) 

 

سوار بن عمرو األنصاري أف الرجل يحب أف يكوف ثوبو حسناً، من كبر ((، فقاؿ رجل ىو 
فقاؿ: ))إف اهلل جميل يحب الجماؿ (( ، وحديث على عند الطبري: إف الرجل يحب أف يكوف 

اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها  شراؾ نعلو أجود من شراؾ نعل صاحبو، فيدخل في قولو تعالى: }تِْلَك الدَّ



[ محموؿ على من أحب ذلك ليتعظم بو على 83ُلوِّا ِفي اأَلْرِض {]القصص:لِلَِّذيَن الَ يُرِيُدوَف عُ 
صاحبو ال من أحب ذلك ابتهاجاً بنعمة اهلل عليو، قالو الطبري للجمع بينو وبين حديث ابن 

مسعود، وقد أخرج الترمذي وحسنو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده إف اهلل يحب 
 أف يرى أثر نعمو على عبده .

وأخرج النسائي وأبو داود وصححو ابن حباف، والحاكم من حديث أبي األحوص عوؼ بن 
مالك الجشمي عن أبيو أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم رآه كث الثياب فقاؿ لو: ))إذ آتاؾ 

 اهلل ماالً فليَر أثره عليك (( . انتهى.

(4/394) 

 

كانوا يفعلوف السباؽ بين الحماـ خلقاً   السادسة قولو: وإطارة الحماـ(( يحتمل أف قـو لوط
وعادة على جهة القمار ويحتمل أنهم فعلوا ذلك لما كانوا يعتقدوف أف التطير يجلب لهم نفعاً 
أويدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبو، ويحتمل أنهم فعلوا ذلك لمعرفة جهة ذىابها ليذىب أو 

كل ذلك حراـ لما أخرجو أبو داود، والنسائي، يترؾ، ويحتمل أنهم كانوا يفعلونو لهواً ولعباً، و 
والترمذي، وابن ماجة، واإلماـ أحمد بن حنبل عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم: ))ال سبق إال في خف، أو نصل، أو حافر (( ، ولم يذكر فيو أو جناح، وإنما 
فوجده يلعب بالحماـ فساؽ في الحاؿ  زاده غياث بن إبراىيم النخعي حين دخل على المهدي

إسناداً إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أنو ال سبق إال في نصل أو خف أوحافر أو جناح، 
فزاد أو جناح، فكذبو المهدي في المجلس، وقد اتفق العلماء على جواز المسابقة لكن قصرىا 

لعلماء بالخيل وأجاز عطاء في  مالك، والشافعي على الخف، والحافر، والنصل، وخصو بعض ا
 [.270كل شيء، وليس لو حجة ]

وأخرج أبو داود في سننو حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رأى رجبًل يتبع حمامة، فقاؿ: 

 ماجة. ))شيطاف يتبع شيطانة (( . انتهى. وأخرجو ابن

(4/395) 

 

قاؿ في كنز العماؿ: ورجالو ثقات سماه بذلك الشتغالو بما ال يعنيو يقفو أثر شيطانة أورثتو 
الغفلة عن ذكر اهلل، قيل: اتخاذ الحماـ للبيض، واإلنس ونحو ذلك جائز غير مكروه، واللعب 



ن درجة الحسن  بها بالتطير مكروه، ومع القمار يصير مردود الشهادة، ثم الحديث ال ينزؿ ع
 كما حققو الحافظ بن حجر فزْعُم من زعم أنو موضوع باطل، واهلل اعلم.

السابعة قولو: والرمي بالجبلىق، في الجوىر: الجبلىق ىن البندؽ، ومنو قوس الجبلىق، 
وأصلو بالفارسية جلة، وىي كبة غزؿ ولفظ المصباح: الجبلىق بضم الجيم البندؽ المعموؿ من 

ىقة، وىو فارسي؛ ألف الجيم والقاؼ ال يجتمعاف في كلمة عربية، وإضافة الطين الواحدة جبل
القوس إليو للتخصيص، فيقاؿ: قوس الجبلىق كما يقاؿ: قوس النشابة. انتهى، وىذه الخصلة 

الشنيعة من عمل قـو لوط كانوا يتارموف بالجبلىق خلقاً وعادة أي بالمعموؿ من الطين مثل 
اً أي يرموف بها من أيديهم، فالباء في محلها إما لو كاف الرمي بها الحجر الصغيرة، وتسمى بندق

من قوسة الجبلىق، فيقاؿ: رميت عن قوس الجبلىق، ورميت عليها بمعنى وال يقاؿ رميت بها 
إال إذا ألقيتها من يدؾ، ذكره في المصباح، ولعل قوس الجبلىق ىو المذكور في كبلـ ابن 

ي بالبنادؽ المسمى اآلف بالوضف في العرؼ، وقيل: المراد عباس عند الزمخشري بقولو: والرم
بالبنادؽ الجبلىق والقوس الوضف، وىذا حيث كاف لمجرد اللهو واللعب كما كاف من قـو لوط 

أو في محل يضر بالمسلمين ال للتدريب على القتاؿ في سبيل اهلل فجائر لمنطوؽ األحاديث 
ةٍ  الدالة على وجوب تعلم الرمي، وقد فسر قولو  تعالى: }َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُػوَّ

(4/396) 

 

[، بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أال إف القوة الرمي ثبلثاً عند مسلم وأبي 60{]األنفاؿ:
داود وأحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعند البزار بسند صحيح من طريق سعد بن 

 )عليكم بالرمي فإنو من خير لهوكم (( .أبي وقاص مرفوعاً بلفظ: )
وعند الطبراني في األوسط: ))فإنو من خير لعبكم(( ، وليس ىو الخذؼ المذكور في الشواىد؛ 

ألف ما فيها من العطف يقتضي التغاير إذ الخذؼ ىو الرمي بالحصاة أو النوى من بين 
كاف من قـو لوط أو في غيره،   السبابتين أو من بين اإلبهاـ والسبابة سواء كاف في النادي كما

وقد ورد النهي عن ذلك فيما أخرجو الشيخاف وأحمد وأبو داود وابن ماجة من طريق عبد اهلل 
بن المغفل المزني قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن الخذؼ، وقاؿ: ))إنو ال 

 . انتهى.يقتل صيدًا، وال ينكأ العدو ، وإنما يفقا العين، ويكسر السن(( 
الثامنة قولو: والصفير وكذا التصفيق كما في شواىد الخبر من فعل قـو لوط، والفرؽ بينهما أف 

الصفير بالفم والتصفيق التصويت بضرب صفحة أحد اليدين في األخرى، وكل منهما محـر 



ل لمن اتخذه خلقاً وعادة، أو في مجالس اللهو واللعب، والظاىر أف قـو لوط كانوا يشغلوف بك
 منهما نبي اهلل لوطاً ومن آمن بو.

(4/397) 

 

وفي )النهاية(: أنو نهى عن الصفق والصفير كأنو أراد معنى قولو تعالى: }َوَما َكاَف َصبلَتُػُهْم ِعْنَد 
[، كانوا يصفقوف، ويصفروف ليشغلوا النبي صلى اهلل 35اْلبَػْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة {]األنفاؿ:

والمسلمين في القراءة والصبلة، ويجوز أف يكوف أراد الصفق على وجو اللهو،  عليو وآلو وسلم
واللعب. انتهى، وكل منهما مذمـو خصوصاً لمن اتخذه خلقاً وعادة، ولمن استعمل ذلك عند 
اللهو واللعب، وفي الحفبلت بعد فراغ الخطيب لما في ذلك من التخلق بخلق أىل الضبللة 

العناد؛ وألف ذلك نوع من اللهو واللعب الشاغل عن ذكر اهلل وسفلة الناس وأىل الجهل و 
تعالى، وتقدـ كبلـ المقبلي في أبحاثو المسددة في الحديث قبل ىذا بلفظ: بل دأبهم الغناء 

والتصفيق الذي ىو من دأب الشياطين ال يرد ذلك إال مكابر، وبراءة األنبياء منو كبراءتهم من 
وقد دؿ على قبحهما، وتحريمهما وذـ فاعلهما قولو تعالى:  سائر الرذائل إلى آخر ما تقدـ،

ْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة {]األنفاؿ: [، قيل: المكاء الصفير 35}َوَما َكاَف َصبلَتُػُهْم ِعْنَد اْلبػَ
والتصدية: التصفيق، روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، والحسن، ومجاىد، وعطاء، وقتادة، 

 والسدي.
عيد بن جبير: أف التصدية صدىم عن البيت الحراـ، وسمى المكاء والتصدية وروي عن س

صبلة؛ ألنهم كانوا يقيموف الصفير والتصفيق مقاـ الدعاء، والتسبيح، وقيل: أنهم كانوا يفعلوف 
 ذلك في صبلتهم. انتهى.

(4/398) 

 

ر خلقاً التاسعة قولو: واجتماعهم على الشرب أي كاف قـو لوط يجتمعوف على شرب الخم
وعادة وكل ذلك من الخصاؿ الشنيعة، واألخبلؽ القبيحة لما في ذلك من الجمع بين معصية 
شرب الخمر ومعصية االجتماع على شرب الخمر خصوصاً لمن اتخذ ذلك خلقاً وعادة، ولما 

في ذلك من التخلق بأخبلؽ الشياطين الذين خلقهم نقيض خلق األنبياء صلوات اهلل عليهم 
وآلو من الفحش والتفحش والخداع، والخيانة، وقلة المروءة، والحياء وألف الخمر  وعلى نبينا

أـ المآثم ومنشأ لمباشرة القبائح، وما يشتمل عليو اجتماعهم مع السكر من اللعب بيعضهم 



البعض، وكشف العورات، وسائر القبائح، وتقدـ كبلـ المحقق المقبلي في الخبر قبل ىذا، 
سد وأقبحها وأخبثها ما أقسم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو من قاؿ: ومن أعظم المفا

مات مدمناً عليها بعث كعابد وثن، وسماىا جماع اإلثم وىي الخمر، وكل ذلك من األخبلؽ 
الظاىرة وىي عنواف األخبلؽ الباطنة فمن تردى بهذه الرذائل، فقد خاب وخسر إف لم يتداركو 

تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو الكبلـ في باب شرب الخمر بما  التوفيق إلى منتهى سفرتو، وقد
أغنى عن اإلعادة، وذكرنا شطراً يسيراً من أدلة تحريم الخمر في باب الميسر في المبلىي في 

الحديث السادس من ىذا بما أغنى عن اإلعادة، وما ذكره البدر األمير في منحتو في الغناء 
قلبو بقية حياة يحس بها ألم الفتنة في الدين إلى  السالف ذكره بلفظ: وىذا يعرفو من في

آخره، نقوؿ: بمثل ذلك في الخمر باألولى؛ ألنو أشد فعبلً في المعاصي من الغناء، وأشد 
 انفعااًل.

(4/399) 

 

العاشرة قولو: ولعب بعضهم ببعض المراد بهذه اللعبة من قـو لوط ىي الفاحشة الخسيسة التي 
لقبح والذـ إتيانهم الذكور بعضهم بعضاً المذكورة في قولو تعالى في ىي الغاية في التحريم وا

[، وبينها اهلل 80األعراؼ: }َأتَْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن {]األعراؼ:
ْأتُوَف ِفي نَاِديُكُم تعالى بقولو: }َأئِنَُّكْم لََتْأتُوَف الرَِّجاَؿ َوتَػْقَطُعوَف السَِّبيَل َوتَ 

[، وفي سورة النمل قولو تعالى: }َأتَْأتُوَف اْلَفاِحَشَة َوَأنْػُتْم تُػْبِصُروَف 29اْلُمنَكَر{]العنكبوت:
[، وبينها بقولو: }َأئِنَُّكْم لََتْأُتوَف الرَِّجاَؿ َشْهَوًة ِمْن ُدوِف النَِّساِء َبْل َأنْػُتْم قَػْوـٌ 54{]النمل:

[ إلى غير ذلك في كتابو العزيز، وكفى لذمهم وتوبيخهم بين الناس 55مل:َتْجَهُلوَف{]الن
المسلمين، وملل الكفر قرناً بعد قرف، وملة بعد ملة منذ نزؿ القرآف الكريم إلى انقضاء الدنيا 

على فعلهم الخسيس ما ذكره اهلل في كتابو العزيز في غير آية، الباقي متلواً آناء الليل وأطراؼ 
آخر عمر الدنيا، واألدلة من السنة في ىذا الباب أكثر من أف تحصى منها ما تقدـ، النهار إلى 

ومنها ما ذكره المؤلف رضي اهلل عنو في الرابع في ترجمة أبي خالد فيما ذكره الذىبي منقواًل 
بوضع أبي خالٍد لها، وقد أغنى عن ذكر غيرىا بما لفظو: أما الحديث األوؿ عن علي عليو 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذكرين يلعب أحدىما بصاحبو، فلو شاىد السبلـ: لعن 
من حديث علي عليو السبلـ ذكره األسيوطي في مسنده من كتاب )جمع الجوامع( من قسم 

 األفعاؿ، فقاؿ: عن الحرث عن علي عليو السبلـ

(4/400) 



 

لمهم اهلل يـو القيامة وال ينظر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))سبعة ال يك
إليهم ، يقاؿ: لهم ادخلوا النار مع الداخلين، إال أف يتوبوا الفاعل، والمفعوؿ بو((، وذكر تعداد 

بقية السبعة أخرجو جرير، وقاؿ: ال يعرؼ عن رسوؿ اهلل إال من رواية علي عليو السبلـ، وال 
معانيو معاف قد وردت عن رسوؿ اهلل. يعرؼ لو مخرج عن علي إال من ىذا الوجو، غير أف من 

انتهى، ولو شاىد من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، أخرجو البيهقي في سننو الكبرى، 
فقاؿ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبداف قاؿ: أنبأنا أحمد بن عبيد الصغار قاؿ: 

دثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا إسماعيل القاضي قاؿ: حدثنا إبراىيم بن حمزة الزبيري قاؿ: ح
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: 
))لعن اهلل من تولى غير مواليو ...إلى أف قاؿ: ولعن من عمل عمل قـو لوط، ولعن اهلل من 

خرجو البيهقي عمل عمل قـو لوط، ولعن اهلل من عمل عمل قـو لوط(( ، وذكره األسيوطي كما أ
بتثليث اللعن على من عمل عمل قـو لوط، وقاؿ: أخرجو أحمد في المسند، والطبراني في 

الكبير، والحاكم في المستدرؾ، والبيهقي في السنن، وذكر من شواىده ما لفظو: لعن سبعة من 
خلقو من فوؽ سمواتو وردد اللعنة على واحد منهم ثبلث مرات، ولعن كل واحد منهم لعنة، 

قاؿ: ملعوف ملعوف ملعوف من عمل قـو لوط(( ، وذكر من بقّية من في الخبر، وقاؿ: أخرجو ف
الخرائطي في مساوئ األخبلؽ، والحاكم في المستدرؾ، والبيهقي في شعب اإليماف، عن أبي 

 ىريرة. انتهى.
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روي عن علي وىذه األحاديث متضمنة للعنة الفاعل من قـو لوط، وقد ذكر المفعوؿ بو في الم
 عليو السبلـ وىما في اإلثم شريكاف.

قلت: قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من عمل عمل قـو لوط(( ال يخص الفاعل بل يصدؽ 
على المفعوؿ مشاركتو في العمل وأنو قد عمل عمل قـو لوط بالنسبة إلى المفعوؿ بهم كما ال 

ي وتقريع مثل ىذا مع ما ذكر اهلل تعالى يخفى. انتهى كبلـ المؤلف رضي اهلل عنو، فهل من خز 
في كتابو الكريم ما أصابهم على ذلك من العقاب بأف جعل عاليها سافلها، وأمطر على من كاف 

منهم خارجاً حجارة من سجيل مسومة عند ربك، وما ىي من الظالمين ببعيد، وقولو تعالى: 
[، وقولو تعالى: }ِإنَّا 31فَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن{]العنكبوت:}قَاُلوا ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة إِ 

 [.34ُمنزُِلوَف َعَلى َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَما َكانُوا يَػْفُسُقوَف{]العنكبوت:



ا خلق قاؿ في الكشاؼ: في سورة النمل أي تعلموف أنها فاحشة لم تسبقوا إليها، وأف اهلل إنم
االنثى للذكر، ولم يخلق الذكر للذكر، وال االنثى لبلنثى، ىي مضاددة هلل في حكمتو وحكمو، 
وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم وأدخل في القبح والسماجة وفيو دليل على أف القبيح من اهلل 

  أقبح منو لعباده؛ ألنو أعلم العالمين، وأحكم الحاكمين، أو تبصرونها بعضكم من بعض؛ ألنهم
كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بما ال يتستر بعضهم من بعض خبلعة ومجانة، وانهماكاً في 

 المعصية.
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وقاؿ في سورة العنكبوت: والفاحشة الفعلة البالغة في القبح و}َما َسبَػَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن 
شة تلك الفعلة، كأف قائلها قاؿ: الم  [، جملة مستأنفة مقررة لفاح38اْلَعاَلِميَن {]العنكبوت:

كانت فاحشة؟ فقيل لو؛ ألف أحداً قبلهم لم يقدـ عليها اشمئزازًا منها في طباعهم إلفراط 
قبحها، حتى أقدـ عليها قـو لوط لخبث طينتهم، وقذر طباعهم، قالوا: لم ينز ذكر على ذكر 

 قبل قـو لوط. انتهى.
كر في الدنيا إال كاف من قـو لوط، انتهى إلى غير وقاؿ عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذ 

ذلك، وقد وردت األدلة أف من مات وىو يعمل عمل قـو لوط حشر معهم، والمراد بعمل قـو 
 لوط ىذه الفاحشة، ويسمى فاعلها: لوطي، سمي بذلك لمشابهة عملو عمل قـو لوط.
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لفاحشة كما فعلها قـو لوط، إذا عرفت ما وفي )المصباح(: الط الرجل يلوط لواطو بالهاء فعل ا
ذكرنا في ىذه المسألة من األدلة كتاباً وسنة، فاعلم: أف من فعل ىذه الفاحشة القبيحة الخبيثة 

المذمومة ولم يتب بل اتخذىا خلقاً وعادة حق عليو الذـ والتوبيخ، والتبكيت والتقريع بقولو 
بارىم }َشْهَوًة ِمْن ُدوِف النَِّساِء{ يعني: أف أدبار الرجاؿ تعالى: }لََتْأتُوَف الرَِّجاَؿ{ يعني: في أد

أشهى لكم من فروج النساء، وغيرىا من اآليات، واالنخراط في مسلك خواتم اآليات المذكورة 
لما في ذلك من المضاددة هلل في حكمتو وحكمو، والوجو في ذلك أف اهلل خلق الذكر، وركب 

مراف الدنيا، وخلق االنثى وجعلها محبلً للشهوة وموضع فيو شهوة النكاح لبقاء النسل، وع
النسل، فإذا تركها الذكر وعدؿ عنها إلى غيرىا من الرجاؿ فقد اسرؼ وجاوز واعتدى؛ ألنو 

وضع الشيء في غير موضعو ومحلو الذي خلق لو؛ ألف أدبار الرجاؿ ليست محبلً للوالدة التي 



، وقد صح في الخبر أنو قيل يا رسوؿ اهلل: فما ىي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في اإلنساف
بالهم ال يرحموف، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف أرحامهم منكوسة ((، وما في آية 
األعراؼ وغيرىا من توجيو الخطاب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف المراد أمتو 

م في األفعاؿ المذكورة القبيحة والفواحش ليعتبروا بما جرى على أولئك لينزجروا عن االقتداء به
 الخبيثة لئبل يصيبهم ما أصابهم وإال تخرطوا في مسلك خواتم اآليات المذكورة.

(4/404) 

 

تنبيو تقدـ في شواىد الخبر في جمع الجوامع عند ابن عساكر بلفظ: ))وتزيدىا أمتي بخلة 
وع ىذه الفعلة الشنيعة والفاحشة إتياف النساء بعضهن بعضاً (( وذلك ىو السحاؽ يدؿ على وق

الذميمة في نساء ىذه األمة المحمدية، وعدـ وقوعها في نساء األمم السابقة، ويدؿ أيضاً على 
أف ىذه األمة تعمل عمل قـو لوط المذكورة، ولمنطوؽ األدلة السالف ذكرىا ويزيدىا بهذه 

كرنا غير مرة عن جمهور الخصلة لهذه الرواية وإرساؿ الحسن البصري للخبر ال يضر لما ذ 
األصوليين مقبوؿ مرسبلت الحسن، ولما ثبت عن الحسن أف مرسبلتو كلها عن أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب، وكاف ال يستطيع ذكره لخوؼ األموية، لكن في إسناده إسحاؽ بن بشر 
من  تقدـ أنو كذاب كما في التخريج، وتقدـ للمؤلف رحمو اهلل في المقدمة أف لفظ كذاب

 الجرح بالمجمل، وليس بمقبوؿ.
قلت: واختاره جمهور علماء الحديث، وأكثر علماء األصوؿ، وقد أخرج أبو الشيخ، وابن 
عساكر والبيهقي عن حذيفة ))إنما حق القوؿ على قـو لوط حين استغنى الرجاؿ بالرجاؿ، 

ن علماء اإلسبلـ والنساء بالنساء(( يدؿ على وقوعها في نساء قـو لوط، وال أعلم بخبلؼ بي
سلفاً وخلفاً في تحريم السحاؽ كاللواط، ولما فيو من تشبيو المفعوؿ بو من الرجاؿ بالنساء في 

االفتعاؿ بو مثلهن مع تحريمو في أدبارىن لنصوص األدلة على ذلك عن الترمذي والنسائي 
ؿ خصوصاً إذا  وابن حباف وغيرىم من طريق ابن عباس وغيره، وتشبيو الفاعلة من النساء بالرجا

كاف معها آلة مفتعلة، وتقدـ حديث البخاري وغيره من طريق ابن عباس، وأبي ىريرة مرفوعاً أنو 
 لعن المتشبهين.
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وأما ما يتعلق بهذه المسألة من األحكاـ الشرعية فقد تقدـ الكبلـ على ذلك للمؤلف رحمو اهلل 
 ذكره. واهلل أعلم.في باب حد اللوطي في كتاب الحدود بما أغنى عن 
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 ]عشر من السنة[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: عشر من السنة: 

المضمضة، واالستنشاؽ، وإحفاء الشارب، وفرؽ الرأس وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق 
 العانة، والسواؾ، واإلستجداد، وىو االستنجاء والختاف.

في )جمع الجوامع( في الحروؼ ما لفظو: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء السيوطي 
اللحية، والسواؾ، واستنشاؽ الماء، وقص األظفار، وغسل البراجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، 

 وانتقاص الماء.
قاؿ مصعب: ونسيت العاشرة إال أف تكوف المضمضة. أحمد في المستدرؾ وابن أبي شبية، 

 داود والترمذي، وقاؿ حسن، والنسائي عن عائشة. انتهى. ومسلم وأبو
قلت: وأخرجو ابن ماجة في سننو قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي شبية قاؿ: )ثنا( زكريا بن أبي 
زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اهلل بن الزبير عن عائشة قالت: قاؿ 

 ن الفطرة (( الخبر بلفظو.رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عشر م
قولو: انتقاص الماء بالقاؼ والصاد المهملة على المشهور أي انتقاص الماء بغسل المذاكير، 

وقيل: بالفاء والضاد المعجمة أي نضخ الماء على المذاكير بماء قليل بعد الوضوء لنفي 
 الوسواس.

كره في التلخيص في ورواه السيوطي في الجامع الصغير بلفظو قاؿ: والحديث صحيح، وذ 
مواضع متفرقة ففي باب السواؾ، قاؿ: ومنها حديث عائشة عشر من الفطرة، فذكر منها 

 السواؾ، رواه مسلم، وأبو داود من حديث عمار.
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ومنها: حديث أبي ىريرة: ))الطهارات أربع : قص الشارب، وحلق العانة، وتقليم األظفار، 
الطبراني من حديث أبي الدرداء، وفي باب سنن الوضوء قاؿ:  والسواؾ(( رواه البزار، ورواه

حديث عشر من السنة، وعد منها المضمضة واالستنشاؽ، مسلم من حديث عائشة وأبو داود 



 من حديث عمار بلفظ: عشر من الفطرة، وصححو ابن السكن وىو معلوؿ.
[ 124ِإبْػَراِىيَم رَبُُّو {]البقرة: وفي تفسير اإلماـ زيد بن علي بلفظ: وقولو تعالى: }َوِإِذ ابْػتَػَلى

معناه: اختبره، والكلمات ىي: الطهارة، وىي عشر خمس في الرأس: الفرؽ، وقص الشارب، 
والمضمضة، واالستنشاؽ، والسواؾ، وخمس في البدف: تقليم األظفار، وحلق العانة، والختاف، 

 واالستنجاء بالماء عند الغائط، ونتف اإلبط. انتهى.
كم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفاً في تفسير قولو تعالى: }َوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػَراِىيَم ورواه الحا 

 [، قاؿ: خمس في الرأس، وخمس في البدف ، فذكرىا.124رَبُُّو ِبَكِلَماٍت {]البقرة:
ولفظ الجامع الكافي في باب طهارة األبداف واللباس قاؿ محمد بلغنا: أف في اإلنساف عشر 

 السنة خمس في الرأس، وخمس في البدف.خصاؿ من 
 أما التي في الرأس: فالسواؾ، والمضمضة، واالستنشاؽ، وقص الشارب، وإعفاء اللحية.

 وأما التي في البدف: فالختاف، وحلق العانة، واالستنجاء، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط.
شر من الفطرة (( فذكر وروى محمد ببلغاً عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))ع
 الخمس الخصاؿ التي في الرأس، والتي في البدف السالف ذكرىن.
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وأخرج ابن ماجة في سننو من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجو أبو داود في سننو من طريق 
مسدد كبلىما قاؿ: )ثنا( سفياف بن عيينة عن الزىري عن سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة: قاؿ: 
 الختاف، واإلستحداد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب(( .

وأخرج ابن ماجة أيضاً قاؿ: حدثنا سهل بن أبي سهل، ومحمد بن يحيى قاال: حدثنا أبو الوليد 
محمد بن عمار بن ياسر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو )ثنا( حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن 

وآلو وسلم قاؿ: ))من الفطرة المضمضة واالستنشاؽ ، والسواؾ، وقص الشارب، وتقليم 
 األظفار، ونتف اإلبط، واإلستحداد، وغسل البراجم، واإلنتضاخ، واالختتاف(( . انتهى.

فيها الوسخ، وأثل البراجم: العقد والبراجم قاؿ الخطابي: معناه تنظيف المواضع التي يجتمع 
 التي على ظهر األصابع.

وأخرج أبو عوانة في مستخرجو بلفظ: ))عشر من سنن المرسلين (( وساؽ الخبر بلفظو إال أنو 
 ذكر االستنثار بدؿ االستنشاؽ.

وأخرج البخاري في غير موضع، ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة، وأحمد  



يث أبي بشر وسليماف التيمي عن طلق بن حبيب عن أبي ىريرة قاؿ: سمعت كلهم من حد
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))الفطرة خمس : الختاف، واإلستحداد، وقص 

 الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط(( . انتهى.
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ة التميمي وىي مقطوعة؛ ألف وفي رواية للبخاري بلفظو وفيو: ))ونتف اإلباط(( كما في رواي
طلق بن حبيب لم يدرؾ أبا ىريرة، ورجح النسائي رواية أبي بشر، وسليماف التيمي عن طلق بن 

 حبيب المقطوعة على رواية مصعب بن شيبة عن طلق الموصولة المرفوعة.
قاؿ الحافظ بن حجر في الفتح: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة فإف راويها مصعب بن 

 يبة.ش
وثقو ابن معين، والعجلي وغيرىما، ولينو أحمد، وأبو حاتم وغيرىما، فحديثو حسن ولو شاىد 

من حديث أبي ىريرة وغيره، فالحكم بصحتو من ىذه الحيثية سائغ، وقوؿ سليماف التيمي 
سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة، يحتمل أنو يريد أنو سمعو يذكرىا من قبل نفسو 

ما فهمو النسائي، ويحتمل أنو يريد أنو سمعو يذكرىا وسندىا فحذؼ سليماف  على ظاىر
 السند. انتهى.

وأخرج أبو طالب في أماليو: وبو قاؿ: أخبرنا أبو الحسين على بن إسماعيل الفقيو قاؿ: أخبرنا 
الناصر للحق الحسن بن علي قاؿ: حدثنا محمد بن منصور قاؿ: حدثنا عثماف بن أبي شيبة 

قاؿ: حدثنا حماد بن سلمة قاؿ: حدثنا على بن زيد بن جدعاف عن سلمة بن محمد  عن عفاف
بن عمار عن عمار بن ياسر بلفظ حديث ابن ماجة المذكور أوالً إلى غير ذلك، والحديث يدؿ 
على أف مبلزمة ىذه العشر الخصاؿ والتخلق بها من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم. 

س، وخمس في البدف لما تقدـ عن زيد بن علي في تفسيره، ورواه الحاكم وخلقو خمس في الرأ
 والبيهقي عن ابن عباس المنظومة في قوؿ الشاعر:

 سواؾ واالستنشاؽ قص لشارب
 

 ومضمضة من بعد ذا يفرؽ الشعر
 

 ختاف واالسستنجاء حلق لعانة



 
 ونتف إلبط قلم ظفر فذا عشر
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والحديث أف الصحابي إذا قاؿ من السنة، فالمراد بها سنة لما قرره جمهور علماء األصوؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وطريقتو المستمرة وأنو مرفوع؛ ألنو المشار عند اإلطبلؽ، 
وقد نقل عن سالم أحد فقهاء المدينة السبعة عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة ال يريدوف بها 

و وآلو وسلم، ولما في بعض الشواىد بلفظ من الفطرة، وثبت أنها إال سنة النبي صلى اهلل علي
من سنن المرسلين لصريح حديث طلق بن حبيب المذكور عند أبي عوانة أي التي تخلقوا بها 

وسنتهم المستمرة في حياتهم، ومن المعلـو أف سنتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في لساف 
تي شرعها اهلل لهم، واختار لهم مبلزمة سلوكها حتى الشرع وسنن المرسلين قبلو ىي الطريقة ال

صارت لهم جبلة وعادة، فهي أعم من الواجب وعلى ىذا فالمراد بالسنة في لساف الشرع ىي 
الطريقة، وىي أعم من الواجب في اصطبلح أىل الشرع ال السنة بالمعنى األصولي 

بكسر الفاء بمعنى الخلقة االصطبلحي، التي بمعنى الواجب للخبر بلفظ: عشر من الِفطرة 
والجبلة، وقالت طائفة: المعنى بالفطرة الدين، وبو جـز أبو نعيم في مستخرجو، ونسبو النووي 

 في شرح المهذب إلى الماوردي، والشيخ أبي إسحاؽ.
قاؿ الخطابي: فسر أكثر العلماء الفطرة في ىذا بالسنة وتأويلو أف ىذه من سنن األنبياء الذي 

[، وأوؿ من أمر بها إبراىيم 90ي بهم في قولو تعالى: }فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدِه {]األنعاـ:أمرنا أف نقتد
عليو السبلـ لما تقدـ عن زيد بن علي في قولو تعالى: }َوِإِذ ابْػتَػَلى ِإبْػَراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت 

 [.124فَأََتمَُّهنَّ{]البقرة:
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عدىن فلما قبلهن: }قَاَؿ ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما  وقاؿ ابن عباس: أمر بعشر خصاؿ، ثم
[، ليقتدى بك ويستن بسنتك ، وقد أمر اهلل تعالى نبي ىذه األمة بمتابعتو بقولو 124{]البقرة:

َنا ِإلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا {]النحل: ت على [، ويقاؿ: إنها كان123تعالى: }ُثمَّ َأْوَحيػْ
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فرضاً، وىي لنا سنة.

قلت: ولما في ىاتين اآليتين من الداللة على عمـو وجوب ذلك ما يقتضي وجوب ما في 



الخبر، وقد أشار في فتح الباري إلى معنى ىذا الدليل، قاؿ: وتعقب أف وجوب االتباع ال 
باالمتثاؿ من التابع على وجوبو على المتبوع أو ند  يقتضي وجوب كل متبوع فيو، بل يتم االتباع

 بو فندب، فيتوقف وجوب ىذه الخصاؿ على وجوبها على إبراىيم. انتهى.
وقد عرفت أف المتابعة ىي اقتفاء األثر وىو يحصل، وإف اختلف وجو القربة لما ثبت أف الوجو 

وب على رسوؿ اهلل صلى اهلل أمر زائد على المأمور بو من المتابعة كالوتر واألضحية من الوج
عليو وآلو وسلم دوف أمتو، وقد ثبتت المتابعة من األمة لرسوؿ اهلل ولو على جهة السنية أو 

الندبية كما قالو جماعة من العلماء، والظاىر من السنية ىو الحمل على معناىا األعم لما 
كل ابن الصبلح ما ستعرؼ من الثبوت على وجوب بعضها وما عداىا سنة إلى أف قاؿ: واستش

ذكره الخطابي، وقاؿ: معنى الفطرة بعيد من معنى السنة، لكن لعل المراد أنو على حذؼ 
 مضاؼ أي سنة الفطرة، وتعقبو النووي بأف ما نقلو الخطابي ىو الصواب. انتهى.
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قلت: ويؤيده ظاىر ما سلف من األدلة وما سيأتي بلفظ من السنة كما ىو صريح حديث 
صل والمراد بها السنة القديمة التي اختارىا األنبياء،واتفقت عليها الشرائع، وأيد تاكيدىا األ

 األدلة المذكورة فكأنها أمر جبلي فطروا عليها.
قاؿ في التلخيص: استدؿ بو الرافع على أف المضمضة واالستنشاؽ ُسّنة، وال داللة في ذلك؛ 

نتهض دليبًل على عدـ الوجوب؛ ألف المراد بو ألف لفة من الفطرة بل ولو ورد من السنة لم ت
السنة أي الطريقة قالو الجمهور ذكره في الجامع الكافي وغيره، وقد ذىب الشافعي وجمهور 
أصحابو إلى وجوب الختاف لمنطوؽ حديث األصل دوف سائر الخصاؿ، وقاؿ بو من القدماء 

الجمهور على وجوب المضمضة عطاء حتى قاؿ: لو أسلم الكبير لم يتم إسبلمو حتى يختتن، و 
 واالستنشاؽ دوف باقي الخصاؿ المذكورة.
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قلت: لكن يرد على كل منهم داللة اقتراف باقي الخصاؿ بما قاؿ بوجوبو منها، واألصل فيها 
عمـو الحكم لكل ما ذكر وال يخرج عنو إال بدليل، والذي يظهر أف أدلة وجوب ما قالوه من 

ولما في شواىد األصل من الفطرة ومفهـو العدد في أدلة ىذا الباب غير  غير أدلة ىذا الباب،
معتبرة وال يقصد بو الحصر لما عرفت من الزيادة والنقص فيما ذكرنا على ما في الخبر، وفيما 



سيأتي إال في قولو: الفطرة خمس فإنها تفيد الحصر باعتبار الصفة إال أف الحصر في مثل ىذا 
تارة يكوف مجازياً، والحقيقي كما يقاؿ العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها تارة يكوف حقيقياً و 

غيره، ومن المجازي الدين النصيحة، والكـر التقوى على سبيل التجويز، كأنو جعل أعظم 
أركانها التي شرعت ألجلو كأنها ىو كما جعل الدين النصيحة لعظم شأنها وما يترتب عليها من 

، وإف كاف في الدين خصاؿ أخر غيرىا، ومثل ذلك الحج عرفات إال أنو المصالح كأنها الدين
ثبت في الرواية األخرى بلفظ: ))خمس من الفطرة (( فوجب إزالة ىذه الرواية عن ظاىرىا 

المقتضي للحصر، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة، قاؿ: وقد ورد في بعض 
في عدـ الحصر، وأنص على ذلك. انتهى، ويشهد  الروايات الصحيحة عشر من الفطرة أخرج

 لذلك اإلتياف بمن التبعيضية في قولو: من السنة ومن الفطرة.
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قاؿ الحافظ ابن حجر في مواضع من الفتح: واختلفوا في النكتة في اإلتياف بهذه الصيغة، 
 بالخمس، ثم أعلم فقيل: لرفع الداللة وأف مفهـو العدد ليس بحجة، وقيل: بل كاف أعلم أوالً 

بالزيادة، وقيل: باالختبلؼ في ذلك بحسب المقاـ، فذكر في كل موضع البلئق بالمخاطبين، 
 وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة.

 قاؿ ابن العربي: إف خصاؿ الفطرة تبلغ ثبلثين خصلة.
لك، وإف أراد أعم من ذلك فبل قاؿ ابن حجر: فإف أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذ

ينحصر في الثبلثين بل تزيد كثيرًا، وأقل ما ورد في الخصاؿ حديث ابن عمر مرفوعاً عند 
 البيهقي في الشعب وغيره، وسيأتي فإنو لم يذكر فيو إال قص الشارب، والظفر، وحلق العانة.

 وأخرج البخاري بلفظ الفطرة، وبلفظ من الفطرة.
رواية لو: بلفظ ثبلث من الفطرة، وأخرجو في رواية أخرى بلفظ: من  وأخرج اإلسماعيلي في

 الفطرة، فذكر الثبلث وزاد الختاف.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مثل حديث عائشة السالف ذكره، وفيو ذكر غسل الجمعة 
بدؿ االستنجاء، فصار مجموع الخصاؿ التي وردت في ىذه األحاديث خمس عشرة خصلة. 

 تصرًا.انتهى مخ
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إقتصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ]عليو السبلـ[ على ما دؿ عليو الخبر، واقتصر أبو 
شامة في كتاب السواؾ، وما أشبو ذلك منها على اثني عشر، وزاد النووي واحدة في شرح 
بع مسلم ىذا، وقد اشتمل الخبر على عشر مسائل تقدـ الكبلـ للمؤلف رضي اهلل عنو على أر 
مسائل منها وىي المضمضة واالستنشاؽ، والسواؾ، وأحكاـ كل منها واالستجداد بالجيم 

المعجمة، وىو االستنجاء في كتاب الطهارة بما أغنى عن اإلعادة، وأما بالحاء المهملة فهو 
استعماؿ الحديد في حلق العانة، وسيأتي، والختاف سيأتي كبلـ المجموع اآلتي إف شاء اهلل، 

بلـ ىنا على ما عدا ذلك مما شملو حديث األصل مختصراً في ست مسائل على أف  وبقي الك
كل ما في الخبر لتحسين الصورة، وتزيينها بتنظيف األعضاء المذكورة مما يخرج منها أو ينبت 

عليها بإزالة ذلك؛ ألنها التي يتأتى منها تشويو الصورة، وتحسينها لنفسو وألىلو وإلخوانو، 
ربو، وأف ال تترؾ أكثر من أربعين يوماً لما أخرجو مسلم في صحيحو وأبو داود  وأقاربو ولعبادة

وابن ماجة في سننهما من حديث أنس مرفوعاً، وقت لنا في قص الشارب، وتقليم األظفار، 
ونتف اإلبط، وحلق العانة أف ال تترؾ أكثر من أربعين يوماً، كذا وقت فيو على النساء، والمراد 

لتوقيت وىو التحديد أي عّين وحّدد، ومفاد الحديث أف األربعين يوماً أكثر بقولو: وقت من ا
المدة، وفي إسناده علي بن زيد ضعيف، وأخرجو أصحاب السنن بلفظ: وقت لنا رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأشار العقيلي إلى أف جعفر بن سليماف الضبعي تفرد بو، وفي حفظو 
 بذلك، وأخرجو أبو داود والترمذي من رواية صدقة بن موسى عن شيء، وصرح ابن عبد البر
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 ثابت وصدقة وإف كاف فيو مقاؿ لكن تبين أف جعفراً لم ينفرد بو كما قالو ابن عبد البر.
قاؿ النووي: المراد أف ال نترؾ تركاً يتجاوز بو أربعين ليلة، ال أنو وقت لهم الترؾ أربعين ليلة، 

ع ذلك تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في كل ذلك عند االحتياج، انتهى، وال يمن
 قالو النووي.

وفي شرح المهذب: ينبغي أف يختلف باختبلؼ األحواؿ واألشخاص، وال يمنع من تفقد يـو 
 الجمعة فإف المبالغة في التنظيف في كل ذلك ىو المشروع.

ؤخذ من الشعر واألظفار أيدفن أـ يلقى؟، قاؿ: فائدة روي أنو سئل اإلماـ أحمد بن حنبل عما ي
 يدفنو.

قلت: بلغك فيو شيء، قاؿ: فإف ابن عمر يدفنو، وروى أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر 
 بدفن الشعور، واألظفار، وقاؿ: ال يتلعب بو سحرة بني آدـ .



رىم دفنها لكونها وأخرج البيهقي نحوه من طريق وائل بن حجر، واستحب جمهور الشافعية وغي
 أجزاء من اآلدمي.
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 المسألة األولى
قولو: )وإحفاء الشارب( بكسر الهمزة وسكوف المهملة، ثم فاء والهمزة للقطع عند من جعل 

الفعل رباعياً، ومن جعلو ثبلثياً قاؿ بوصلها، قاؿ: يدؿ على شرعية إزالة الشعر النابت على 
ارب، وقد تظافرت األدلة في ىذه المسألة تظافرًا قوياً بأمره الشفة العليا إذ ىو المسمى بالش

صلى اهلل عليو وآلو وسلم بإحفاء الشارب، وإعفاء اللحية، وكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يجز 
 شاربو، وأكثر أدلة ىذه المسألة ذكر الشوارب جمع شارب.
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سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قاؿ: قاؿ ر 
))احفوا الشوارب، واعفوا اللحى ((، وأخرجو ابن عدي عن أبي ىريرة مرفوعاً بلفظو، وأخرجو 

الطحاوي من حديث أنس بلفظو مرفوعاً بزيادة: ))وال تشبهوا باليهود((، وأخرجو ابن عدي 
وانتفوا الشعر الذي في والبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده، وزاد ))

اآلناؼ وإحفاء الشوارب(( إلى غير ذلك، وما دؿ عليو منطوؽ ىذه المسألة بإحفاء الشارب 
ىو مفهـو ما تقدـ في ذـ إسباؿ الشارب في منطوؽ الحديث قبل ىذا، وىو يدؿ على ما 

ذ شعره، ذكرنا، وبو قاؿ الجمهور، واحتجوا بظاىر الخبر، قالوا: ألف اإلحفاء ىو استئصاؿ أخ
يقاؿ: أحفى وحفى شاربو إذا استأصل أخذ شعره، ثم اختلف الجمهور فمنهم من قاؿ: بالحلق 

واختاره الطحاوي، والمزني وجماعة من العلماء، ومن عداىم بالقص، ومن العلماء من قاؿ 
بقص جانبيو، وطرؼ الشفة وبو قاؿ النووي وطائفة من العلماء، واحتجوا بظاىر الخبر، قالوا: 

س المراد ىنا استئصاؿ الشارب من أصلو بل المراد إحفاء ما طاؿ على الشفتين، وتقدـ لي
اختبلؼ العلماء في جانبيو وىما السباالف، فقيل: ىما من الشارب فيشرع إحفاءىما،وقيل: من 

جملة شعر اللحية وصرح بذلك في البحر، واحتج بما روى عمر، ونص على ندبية إعفاء 
رب والف بالفاء والنوف والياء ]المثناة[ من أسفل مجمع اللحيين وطرفهما اللحية، وإحفاء الشا

 من العنفقة.



أخرج البخاري في باب قص الشارب قاؿ: وكاف ابن عمر يحفي شاربو حتى ينظر إلى بياض 
 الجلد، ويؤخد ىذا يعني بين الشارب واللحية.
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تمد، واختاره أكثر العلماء ووقع عند وفي )فتح الباري(: كذا ألبي ذر، والنسفي وىو المع
 الباقين وكاف عمر يحفي شاربو.

 قلت: وىو خطأ فإف المعروؼ عن عمر أنو كاف يوفر شاربو.
وأخرج الترمذي، والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً من لم يأخذ شاربو فليس منا، وسنده 

رني ربي بإحفاء ىذا(( يعني قوي ذكره في الجامع الكافي، وفيو روي مرفوعاً: بلفظ: ))أم
 الشارب.

وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه، وزاد فيو ))حلق العانة، وتقليم األظفار 
.)) 

وفي رواية ميموف بن مهراف عن عبد اهلل بن عمر قاؿ: ذكر لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
حاىم، فخالفوىم(( ، وذكره في وسلم المجوس فقاؿ: ))إنهم يوفروف سبالهم ، ويحلقوف ل

الجامع الكافي بلفظ: وروى محمد عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))إف آؿ  
كسرى يجزوف لحاىم ويوفروف شواربهم ، وإف آؿ محمد يأخذوف شواربهم، ويعفوف لحاىم((، 

فبل يمكنو كلما قاؿ: وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))من أخذ شاربو حتى يأخذ بطرفو 
يسقط كاف لو نوراً يـو القيامة((، وأخرجو الطبراني والبيهقي من طريق عبد اهلل بن أبي رافع قاؿ 

رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد اهلل، وابن عمر ورافع بن خديج، وأبا أسيد األنصاري، 
 وسلمة بن األكوع، وأبا رافع ينهكوف شواربهم كالحلق.

طرؽ عن عروة وسالم، والقاسم، وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقوف شواربهم إلى وأخرج الطبري من 
غيرذلك، فهذه األدلة واألثار، وما أدى معناىا وما سيأتي ناطقة بأف أخذ الشارب سنة مؤكدة 

 ذكره في الجامع الكافي، والبحر، واالنتصار وغيرىا من كتب الفروع، وبو قاؿ علماء األمصار.
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دقيق العيد: وال أعلم أحداً قاؿ بوجوب قص الشارب من حيث ىو، واحترز بذلك من  قاؿ ابن
وجوبو لعارض حيث يتعين، وستأتي اإلشارة إلى ذلك من كبلـ ابن العربي، وكأنو لم يقف على  



كبلـ ابن حـز في ذلك فإنو قد صرح بوجوب ذلك، وسيأتي، وما في ىذه األدلة واألثار عن 
اإلحفاء أي الحلق ال يعارضو ما ورد من القص عند البخاري، ومسلم وأبي الصحابة والتابعين ب

داود، والنسائي، والبيهقي والطبراني والترمذي إذ المراد ىنا قطع الشعر النابت على الشفة 
 العلياء من غير استئصاؿ، واإلحفاء القطع مع االستئصاؿ، والكل جائز.

ن مسلم الخوالني قاؿ: رأيت خمسة من وأخرج البيهقي والطبراني من حديث شرحبيل ب
أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقصوف شواربهم، أبا أمامة الباىلي، والمقداـ بن 

 ]معدي كرب[، وعتبة بن عوؼ السلمي، والحجاج بن غالب الثمالي، وعبد اهلل بن بسر .
ز شاربو، والجز بالجيم، وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي ىريرة مرفوعاً أنو كاف يج

والزاي القص، وفي رواية البيهقي بلفظ: يقصوف شواربهم مع طرؼ الشفة، وال ما سيأتي من 
األدلة واألثار عن الصحابة والتابعين لثبوت كل ذلك مع التوسعة في كل منهما ولما ذكرنا من 

في الحديث الذي  أف المعتبر إزالة الشعر بأحدىما للخروج من الوعيد في اإلسباؿ المذمـو
 قبل ىذا، ]والخروج[ من االقتداء بأىل الضبلؿ والتشبو بقـو لوط.
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قاؿ الحافظ بن حجر: وأما القص فهو الذي في أكثر األحاديث كما ىنا أعني في البخاري 
وىو الذي اختاره مالك، وفي حديث عائشة، وحديث أنس كذلك كبلىما عند مسلم، وكذا 

بن عمر في أوؿ الباب وورد الخبر بلفظ الحلق وىي رواية النسائي عن حديث حنظلة عن ا
محمد بن عبد اهلل بن يزيد عن سفياف بن عيينة بسند ىذا الباب، ورواه جمهور أصحاب ابن 
عيينة بلفظ القص، وكذا سائر الروايات عن شيخو الزىري ووقع عند النسائي من طريق سعيد 

صير الشارب(( نعم ووقع األمر بما يشعر بأف رواية الحلق المقبري عن أبي ىريرة بلفظ: ))تق
محفوظة كحديث العبلء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي ىريرة عند مسلم بلفظ: ))جزوا 

الشوارب (( وحديث ابن عمر المذكور في الباب الذي يليو بلفظ: ))احفوا الشوارب (( وفي 
ىذه األلفاظ تدؿ على أف المطلوب  الباب الذي يليو بلفظ: ))انهكوا الشوارب (( فكل

المبالغة في اإلزالة ألف الجز وىو بالجيم والزاي الثقيلة: قص الشعر والصوؼ إلى أف تبلغ 
 الجلد، واإلحفاء بالمهملة والفاء: االستقصاء ومنو حفى احفوه.

 قاؿ أبو عبيد الهروي: معناه ألزقوا الجز بالبشرة.
والنهك بالنوف والكاؼ المبالغة في اإلزالة، ومنو ما  وقاؿ الخطابي: ىو بمعنى االستقصاء،

سيأتي في الكبلـ على الختاف قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم للحافظة، وال تنهكي أي ال 



 تبالغي في ختاف المرأة، وجرى على ذلك أىل اللغة.
 وقاؿ ابن بطاؿ:: النهك التأثير في الشيء وىو غير االستئصاؿ.

في قص الشارب أف يقصو حتى يبدو طرؼ الشفة، وال يحفو من أصلو،  قاؿ النووي: المختار
 وأما رواية: ))احفوا((، فمعناىا أزيلوا ما طاؿ على الشفتين.
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 قاؿ ابن دقيق العيد: ما أدري ىل نقلو عن المذىب أو قالو اختياراً منو لمذىب مالك.
ر عن الشافعي في ذلك شيئاً قلت: صرح في شرح المهذب أف ىذا مذىبنا، وقاؿ: ولم أ

منصوصاً، وأصحابو الذين رأيناىم كالمزني والربيع كانوا يحفوف، وما أظنهم أخذوا ذلك إال عنو، 
 وكاف أبو حنيفة وأصحابو يقولوف: اإلحفاء أفضل من التقصير.

وقاؿ أبو القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلو، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ 
 رب حتى يبدو حرؼ الشفتين.الشا

وقاؿ أشهب: سألت مالكاً عمن يحفي شاربو، فقاؿ: أرى أف يوجع ضرباً، وقاؿ: لمن يحلق 
 شاربو ىذه بدعة ظهرت في الناس. انتهى.

وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنو يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفاً عند 
 أصحابو.

 حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد أنتهى.قاؿ الطحاوي: الحلق ىو مذىب أبي 
: كاف أحمد يحفي شاربو إحفاء شديدًا، ونص على أنو أولى من القص.  وقاؿ األثـر

وقاؿ القرطبي: وقص الشارب أف يؤخذ ما طاؿ على الشفة، بحيث ال يؤذي اآلكل، وال يجتمع 
 لك.فيو الوسخ، وقاؿ: والجز واإلحفاء ىو القص المذكور، وليس باالستقصاء عند ما

، ولعل مالكاً حمل الحديث على ذلك بناء على أنو وجد  قلت: وىو عمل غالب الناس اليـو
عمل أىل المدينة عليو، وكاف يؤخذ في مثلو بعمل أىل المدينة، فإف جوابو المختار، قاؿ: 

 وذىب الكوفيوف إلى أنو االستقصاء ]وذىب[ بعض العلماء إلى التخيير في ذلك.
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طبري فإنو حكى قوؿ مالك، وقوؿ الكوفيين، ونقل عن أىل اللغة أف اإلحفاء قلت: ىو ال
االستئصاؿ ألخذ شعره ثم قاؿ: دلت السنة على األمرين وال تعارض فإف القص بدؿ على أخذ 



 البعض، واإلحفاء يدؿ على أخذ الكل، وكبلىما ثابت فيخير فيما شاء.
والقص مفسر للمراد، والمفسر مقدـ على وقاؿ ابن عبد البر: اإلحفاء محتمل ألخذ الكل، 

 المجمل. انتهى، ويرجح قوؿ الطبري ثبوت األمرين معاً في األحاديث المرفوعة.انتهى.
قلت: ىذا ىو المختار عندي لما فيو من الجمع بين األحاديث، والعمل بها كلها، فينبغي لمن 

قد عمل بكلما ورد ولم يفرط أراد المحافظة على السنن أف يستعمل ىذا مرة، وىذا مرة فيكوف 
في الشيء، وبذلك جـز الدراوردي وىو يقتضي تصرؼ البخاري، وأعدؿ اآلثار ما روي عن 

الشعبي أنو كاف يقص شاربو حتى يظهر حرؼ الشفة العليا، وما قاربو من أعبله، ويأخذ ما يزيد 
العربي لتخفيف  مما فوؽ ذلك ونزع ما قارب الشفة من جانبي الفم وال يزيد، وقد أبدى ابن

شعر الشارب معنى لطيفاً، فقاؿ: إف الماء النازؿ من األنف يتلبد بو الشعر لما فيو من اللزوجة 
ويعسر تنقيتو عند غسلو وىو بإزاء حاسة شريفة وىي الشم، فيشرع تخفيفو ليتم الجماؿ 

 والمنفعة بو.
 غ.قاؿ ابن حجر: ذلك يحصل بتخفيفو، وال يستلـز إحفافو، وإف كاف أبل

وأما ترجيح الطحاوي للحلق على القص بتفضيلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم الحلق على 
التقصير في النسك، وعكسو عند ابن التين لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ليس منا من 

 حلق (( ، فكبلىما احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيو خصوصاً.
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 العربي مشروعية تنظيف داخلو، وأخذ شعره إذا طاؿ.الثاني ويؤخذ مما اختاره ابن 
قاؿ النووي: ويستحب أف يبدأ في الشارب باليمين، ويتخير بين أف يتولى ذلك ىو بنفسو أو 

 غيره لحصوؿ المقصود من غير ىتك مروءة.
فرع أما لو قص بعض شاربو وترؾ بعضو فمنهي عن ذلك لما فيو من المثلة وعدـ المروءة، 

النهي عن المشي في نعل واحد واحتماؿ من منع لبس أحد النعلين وترؾ األخرى  وكما ورد في
يقتضي منع القص بقص بعض الشارب وترؾ بعضو، ويتعلق بهذه المسألة أف من السنة السالف 
ذكرىا اعفاء اللحية لما عرفت من أدلة ىذه المسألة بذكر إعفاء اللحية بكسر الهمزة، وسكوف 

ثم مد وىو ثبلثي ورباعي كاإلعفاء يقاؿ منو أعفيتو وعفوتو، والمراد بو المهملة، وفتح الفاء 
توفير اللحية، وىو إجماع الصحابة فمن بعدىم من جماىير العلماء، واحتجوا باألدلة المذكورة 

وما أدى معناىا، وما سيأتي ولمسلم في رواية وأوفوا اللحى، وىو بمعنى اعفوا، وفي أخرى: 
إلرخاء؛ والبن ماىاف بالجيم بمعناه أيضاً من اإلرجاء وىي التأخير وأصلو وارخوا بالمعجمة من ا



إرجئوا بالهمزة فحذفت تخفيفاً، وحاصل أحاديث ىذه المسألة وما يتعلق بها النهي عن توفير 
الشوارب وحلق اللحى أو قصها؛ ألف فيو تشبيهاً باليهود، وفارس واقتداء بهم، وبقـو لوط كما 

فاعلو من صريح أدلة الوعيد الشديد والتحريم البالغ األكيد والتحذير عرفت قبح ذلك وذـ 
الذي ىو لتحريم ذلك وقبحو أعظم مفيد وال خبلؼ في ىذه المسألة بين سلف األمة فمن 
تبعهم من األئمة والعلماء إال في قص ما زاد من اللحية على قبضة اليد فقد كاف ابن عمر 

 يفعلو.
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ن ابن عمر أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يأخذ من لحيتو من طولها وأخرج الترمذي ع
وعرضها ، وىو محموؿ على ذلك، وقد قاؿ تعالى: }َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 

 [.21{اآلية]األحزاب:
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 تنبيو ]في ذكر بدع العصر[
الناس من حلق لحاىم خلقاً وعادة يتزينوف بذلك بين  من البدع القبيحة ما اعتاده كثير من

الناس، وقد عرفت ما تقدـ في المسألة األولى في الحديث قبل ىذا، وما تقدـ في ىذه 
المسألة في الجامع الكافي، وعند مسلم من حديث أبي ىريرة مرفوعاً، وفيو: ))وأرخوا اللحى، 

أرخوا اللحى وال تشبهوا باليهود، والنصارى خالفوا المجوس (( ، وعند اإلماـ أحمد بلفظ: ))و 
((، وعند الطحاوي من حديث أنس مرفوعاً وفيو: ))وأرخوا اللحى، وال تشبهوا باليهود ((، 

وعند البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ))خالفوا المشركين (( إلى أف قاؿ: ))واعفوا 
 مرفوعاً وفيو ))واعفوا اللحى((.اللحى((، وعند مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر 

 وعند ابن أبي عدي من طريق أبي ىريرة مرفوعاً، وفيو بلفظ: ))واعفوا اللحى..((.
وفي الجامع الكافي من طريق ابن عمر مرفوعاً: ))إف آؿ كسرى يجزوف لحاىم إلى أف قاؿ: 

 وإف آؿ محمد يعفوف لحاىم((.
بلغاً، وفيو بلفظ: ))إف آؿ كسرى يجزوف وفي الجامع الكافي أيضاً: عن محمد بن منصور ب

 لحاىم ...(( الحديث.
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وللسيوطي في الجامع الصغير عند مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر، وابن عدي عن أبي 
ىريرة، والطحاوي في مسنده، وابن عدي، والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده 

أعفاء، والوصل من عفا أي توفيرىا إلى غير ذلك من أدلة بلفظ: ))وعفوا اللحى(( بالقطع من 
أكثر من أف تحصى وكل ىذه نصوص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم متظافرة أمراً ونهياً 

خطاباً ألمتو بإعفاء اللحى، تمر على األسماع قرناً بعد قرف، وتتوارد على كشف عوار ىذه 
بيين حقيقة قبح حلق اللحى وأنو منكر ولما في ذلك المسألة، وتتظافر مساقها وفحواىا على ت

من المصادمة للنصوص المذكورة، وقد قاؿ تعالى: }َما آتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو 
[، وقد تظافرت األدلة في ىذه المسألة تظافراً قوياً بأمر رسوؿ اهلل صلى 7فَانْػتَػُهوا{]الحشر:
م بإعفاء اللحى ونهاىم عن التشبو باليهود والمجوس والنصارى وآؿ كسرى اهلل عليو وآلو وسل

والمشركين في حلق لحاىم مثلهم، ومقتضى أدلة الباب أف من حلق لحيتو فقد اقتدى بهم 
وتشبو بشبههم، وقد أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بمخالفتهم، وبأف ال نتشبو بهم 

قولو تعالى: }الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم ِفي اأَلْرِض َأقَاُموا الصَّبَلَة َوآتَػْوا ويجب عليو النهي عن المنكر ب
[، وقد تقدـ البعض من الكبلـ في باب 41الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر{]الحج:

داللتها، فعندىا تسكب النهي عن المنكر، وفيما ذكرنا في ىذا الباب من األحاديث للتأمل في 
العبرات للتذكير بالقلم الذي ىو أحد اللسانين إي ىو نوع من النهي عن المنكر حيث تعذر 

 بغيره، وللخروج من العهدة.
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 المسألة الثانية
قولو: )وفرؽ الرأس(: ىو بفتح الفاء وسكوف الراء بعدىا قاؼ كما في كتب اللغة وذكره 

لباري قاؿ: أي فرؽ شعر الرأس وىو قسمتو في الفرؽ وىو وسط الحافظ بن حجر في فتح ا
الرأس، يقاؿ: فرؽ شعره فرقاً بالسكوف وأصلو من الفرؽ بين الشيئين، والمفرؽ مكاف انقساـ 

الشعر من الجبين إلى دائرة وسط الرأس، وىو بفتح الميم وبكسرىا، وكذلك الراء تكسر 
وفرة للرجاؿ، وسيأتي ما يؤيد ذلك في حديث أمير وتفتح. انتهى وىو يدؿ على شرعية اتخاذ ال

المؤمنين علي بن أبي طالب ]عليو السبلـ[ في آخر المجموع قبل حديث الصلوات الخمس، 
وفيو: كاف شعره مع شحمة أذنيو، وىو المسمى بالوفرة فيما سيأتي ويشهد للمسألة ما أخرجو 



: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو البخاري في صحيحو في باب الفرؽ من طريق ابن عباس قاؿ
وسلم يحب موافقة أىل الكتاب فيما لم يؤمر فيو، وكاف أىل الكتاب يسدلوف أشعارىم، وكاف 

المشركوف يفرقوف رؤوسهم فسدؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ناصيتو، ثم فرؽ بعد . 
 انتهى.

ابن ماجة في سننو، وأخرجو في وفي رواية: ثم أمر بالفرؽ، وكاف الفرؽ آخر األمرين، وأخرجو 
 الهجرة وغيرىا، وصلو إبراىيم بن سعد، ويونس واختلف على معمر في وصلو، وإرسالو.

قاؿ عبد الرزاؽ في مصنفو: أنبأنا معمر عن الزىري عن عبد اهلل لما قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
موطأ عن زياد بن سعد عليو وآلو وسلم المدينة فذكره مرسبًل، وكذا أرسلو مالك، وأخرجو في ال

 عن الزىري ولم يذكر من فوقو.
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وأخرج البخاري من طريق أبي الوليد وعبد اهلل بن الرجاء قاال: حدثنا شعبة عن الحكم عن 
إبراىيم عن األسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارؽ النبي صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم وىو محـر .
اهلل في مفرؽ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأبو الوليد ىو الطيالسي رواه بلفظ قاؿ عبد 

الجمع فقاؿ: مفارؽ، ووافقو محمد بن جعفر عند مسلم، واألعمش عند أحمد، والنسائي وعبد 
الرحمن بن األسود عن أبيو عند مسلم، وكأف الجمع وقع باعتبار تعدد انقساـ الشعر، وأخرجو 

ج بلفظ الجمع من طريق عائشة وعبد اهلل بن بشار رواه بلفظ اإلفراد، فقاؿ: البخاري في الح
مفرؽ، وقد وافق رواية اإلفراد آدـ عند البخاري في الطهارة، ومحمد بن كثير عند األسماعيلي، 
وكذا عند مسلم من رواية الحسن بن عبيد اهلل، وعند أحمد من رواية منصور وحماد، وعطاء بن 

إبراىيم، فدؿ على شرعية السدؿ، ثم الفرؽ آخرًا، وكاف آخر األمرين من السائب كلهم عن 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والسدؿ: ىو إرساؿ الشعر، والفرؽ: ىو ما عرفتو أواًل.
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قاؿ ابن حجر: وكأف السر في ذلك أي في موافقة أىل الكتاب أف أىل األوثاف أبعد عن 
كتاب؛ وألف أىل الكتاب يتمسكوف بشريعة في الجملة فكاف يحب اإليماف من أىل ال

موافقتهم ليتألفهم، ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أىل األوثاف، فلما أسلم أىل اإليماف الذين 



معو والذين حولو واستمر أىل الكتاب على كفرىم، تمحضت المخالقة ألىل الكتاب فأمر 
ائل التي وردت األحاديث فيها بمخالفة أىل الكتاب بمخالفتهم إلى أف قاؿ: وقد جمعت المس

فزادت على الثبلثين حكماً، وقد أودعتها كتابي الذي سميتو )القوؿ الثبت في الصـو يـو 
السبت(، إلى أف قاؿ: قاؿ القاضي: سدؿ الشعر: إرسالو، يقاؿ: سدؿ شعره، وأسدلو إذا 

شعر بعضو من بعض وكشفو عن الجبين، أرسلو، ولم يضم جوانبو، وكذا الثوب، والفرؽ تفريق ال
قاؿ: والفرؽ سنة؛ ألنو الذي استقر عليو الحاؿ، والذي يظهر أف ذلك يوحي لقوؿ الراوي في 
أوؿ الحديث، وأنو كاف يحب موافقة أىل الكتاب فيما لم يؤمر فيو بشيء، والظاىر أنو فرؽ 

لناصية، وحكي ذلك عن بأمر من اهلل حتى أدعى بعضهم فيو النسخ ومنع السدؿ، واتخاذ ا
عمر بن عبد العزيز، وتعقبو القرطبي بأف الظاىر أف الذي كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يفعلو 

إنما ىو ألجل استئبلفهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة ال واجبة عليو، 
لوجوب والندب، وقوؿ الراوي: فيما لم يؤمر فيو بشيء، أي لم يطلب منو، والطلب يشتمل ا

وأما توىم النسخ في ىذا فليس بشي إلمكاف الجمع بل يحتمل أف ال تكوف الموافقة 
والمخالفة حكماً شرعياً إال من جهة المصلحة، قاؿ: ولو كاف السدؿ منسوخاً لصار إليو 

 الصحابة أو أكثرىم، والمنقوؿ عنهم أف
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ب بعضهم على بعض، وقد صح أنو كانت لو منهم من كاف يفرؽ ومنهم من كاف يسدؿ، ولم يع
صلى اهلل عليو وآلو وسلم لمة فإف انفرقت فرقها وإال تركها، وسيأتي تحقيق ذلك في حديث 
أمير المؤمنين علي أخر المجموع، والصحيح أف الفرؽ مستحب ال واجب، وىو قوؿ مالك 

 والجمهور.
واية معمر التي أشرت إليها قبل قلت: وقد جـز الحازمي بأف السدؿ نسخ بالفرؽ، واستدؿ بر 

 بلفظ: وكاف الفرؽ آخر األمرين وىو ظاىر.
 وقاؿ النووي: الصحيح جواز السدؿ والفرؽ. انتهى.

قلت: كبلـ ابن حجر وما جـز بو الحازمي ىو الظاىر لما أخرجو البخاري بلفظ: حدثنا أحمد 
اهلل عن ابن عباس وساؽ لفظ  بن يونس ثنا إبراىيم بن سعد، ثنا أبو شهاب عن عبد اهلل بن عبد

الخبر السالف، ذكره، وفيو أف الفرؽ آخر األمرين وأنو فرؽ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأمر من 
اهلل لداللة قولو: في رواية معمر: كاف يحب موافقة أىل الكتاب فيما لم يؤمر فيو إلى آخر ما 



حديث، وكل ذلك يشهد تقدـ وحكى عمن ذكرنا، واختاره جمهور أىل األصوؿ وعلماء ال
 لحديث المجموع.
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تنبيو ذكر أىل السير والشمائل أنو لم يثبت أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم حلق رأسو إال لحج 
أو عمرة، وكانت عادتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم توفير الشعر أي ترؾ الشعر وافرًا، وسيأتي 

كن عادة الصحابة رضي اهلل عنهم في زمن النبي الكبلـ عليو إف شاء اهلل فيما ذكرنا، ولم ي
صلى اهلل عليو وآلو وسلم فمن بعدىم الحلق لرؤوسهم إال لئلطفاؿ، كما ثبت أف العرب كانوا 

يحلقوف رؤوسهم، وكانوا يوفروف شعورىم ذكره النووي، وصح عن النبي صلى اهلل عليو وآلو 
اؿ: ))سيماىم(( أي عبلماتهم وسلم كما في صحيح مسلم وغيره في وصف الخوارج أنو ق

التخالق كما في حديث أبي سعيد الخدري المرفوع عند مسلم. وأخرج أيضاً حديث سهل 
 مرفوعاً وفيو: ))محلقة رؤوسهم((.
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قاؿ النووي: والمراد بالتحالق أي حلق الرؤوس، والتحليق سيما الخوارج مخالفة للعرب في 
قاؿ: استدؿ بعض الناس على كراىة حلق الرأس، وال داللة  توفيرىم الشعور وتفريقها إلى أف

فيو؛ ألف ذكر عبلمة، والعبلمة قد تكوف بمباح وقد صار الغالب في ىذه األعصار في كثير من 
األمصار الحلق لرؤوسهم، وىو خارج عن نمط السنن أي االقتداء بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ف كاف مباحاً على الجملة فالتوفير أفضل من عليو وآلو وسلم، وعلى ىذا فحلق الرأس وإ
الحلق، ومحل ذلك إذا علم أنو يقوؿ بإكراـ الشعر بالدىن، والطيب والمشط، وإال كاف الحلق 

أفضل، وأما ما اعتاده كثير من الناس أخذه من جانب الوجو وىو الذي يسمى التحذيف، 
ة إف لم يكن حراماً كاف مكروىاً، ومنهم من يديره على الرأس كلو فهو عادة سيئة، وبدعة قبيح

]وقد[ صحح العلماء أف موضع التحذيف من الرأس، وصحح الرافعي في المحرر: أنو من 
الوجو وعلى كبل األمرين يشملو ما تقدـ في التصفيق أنو قد قاـ الدليل على المنع من حلق 

ليس عليو أمرنا  البعض، وترؾ البعض، وقد قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من عمل عمبلً 
 فهو رد (( أخرجو مسلم عن عائشة، ومعنى قولو: ))رد((: أي مردود على فاعلو غير مقبوؿ.
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 المسألة الثالثة
 قولو: ))وتقليم األظفار((.

قاؿ في فتح الباري: وىو تفعيل من القلم، وىو القطع ووقع في رواية ابن عمر مرفوعاً قاؿ: 
(( ، وفي حديث أبي ىريرة بلفظ: ))تقليم(( ، وفي حديث عائشة ))من الفطرة قص األظفار 

وأنس بلفظ: ))قص األظفار((، والتقليم أعم، واألظفار: جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وبسكونها، وحكى أبو زيد: كسر أولو وأنكره ابن سيره، وقد قيل: أنها قراءة الحسن، وعن أبي 

راد إزالة ما يزيد على ما يبلبس رأس األصبع من السماؾ: أنو قرئ بكسر أولو وثانيو، والم
الظفر؛ ألف الوسخ يجتمع فيو، فيستقذر، وقد ينتهي على حد يمنع من وصوؿ الماء إلى ما 

يجب غسلو في الطهارة، وقد حكى أصحاب الشافعي فيو وجهين فقطع المتولى بأف الوضوء 
ذلك، واحتج بأف غالب األعراب  حينئذ ال يصح، وقطع الغزالي في اإلحياء بأنو يعفى عن مثل

ال يتعاىدوف ذلك، ومع ذلك لم يرو في شيء من اآلثار أمرىم بإعادة الصبلة، وىو ظاىر لكن 
قد يعلق بالظفر إذا طاؿ ]النجاسة[ لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسلو فيكوف إذا صلى 

جتو إلى االستعانة حامبلً للنجاسة إلى أف قاؿ: واستحب أحمد للمسافر أف يبقي شيئاً لحا
 لذلك غالباً. انتهى.
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وذكر في الجامع الكافي: وتقلم األظفار ال ينبغي تركو، وفيو قاؿ: بلغنا عن النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم أنو سهى في الصبلة، فقاؿ: ))كيف ال أسهو، والرفث في أظفاركم (( يعني: الوسخ 

و الوجو في تقليمها، ولفظ األزىار في تعداد فروض الذي يكوف بين الظفر واللحم، وىذا ى
الوضوء بلفظ: ))وتخليل األصابع واألظفار((، ولفظ الشرح: إذا كانت قد زادت على رأس 

األنملة، وعلى ىذا يحمل أف يكوف ىو الوجو في حديث األصل وشواىده بشرعية تقليم 
ماء، ورجح للمذىب خبلفاً لئلماـ األظفار، وبو قالت الهدوية، وأئمة أىل البيت، وجمهور العل

يحيى فقاؿ: ال يجب، ىذا وقد رويت أحاديث في ترتيب قص أظفار األصابيع على صفة ما 
 سيأتي.

قاؿ الحافظ بن حجر في فتح الباري: لم يثبت في ترتيب األصابع عند القص شيء من 
يمنى، ثم األحاديث، لكن جـز النووي في شرح مسلم بأنو يستحب البداية بالمسبحة ال



بالوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم اإلبهاـ، وفي اليسرى البداية بخنصرىا، ثم بالبنصر إلى 
اإلبهاـ، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى اإلبهاـ، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم 

 يذكر لبلستحباب مستندًا.
ازني اشتد إنكاره عليو فيو: ال بأس بما وقاؿ في شرح المهذب: بعد أف نقل عن الغزالي وأف الم

قالو الغزالي إال في تأخير إبهاـ اليد اليمنى، فاألولى أف تقدـ اليمنى بكمالها على اليسرى، 
 قاؿ: أما الحديث الذي ذكره الغزالي فبل أصل لو.
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ى دليل، وقاؿ ابن دقيق العيد: يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في النص على الرجل إل
فإف اإلطبلؽ يأبى ذلك، إلى أف قاؿ ابن حجر: يمكن أف يوجد بالقياس على الوضوء والجامع 

التنظيف وتوجيو البداية باليمنى لحديث عائشة عند البخاري وغيره كاف يعجبو التيمن في 
بعو، طهوره، وترجُِّلو، وفي شأنو كلو، وأنكر ابن دقيق العيد: الهيئة التي ذكرىا الغزالي ومن ت

 وقاؿ: كل ذلك ال أصل لو، وإحداث استحباب ذلك ال دليل عليو، وىو قبيح عندي بالعالم.
قلت: أما البداية بيمنى اليدين، ويمنى الرجلين فلو أصل، وىو حديث عائشة كاف يعجبو التيمن 
في طهوره، وترجلو، وفي شأنو كلو، وما دؿ عليو الخبر ىو من بعض شؤونو صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم، إذا عرفت ذلك فاعلم أنو لم يثبت في استحباب قص الشارب، وإحفائو، وتقليم 
األظفار يـو الخميس حديث، وقد أخرجو جعفر المستغفري بسند مجهوؿ، وذكره في 

مسلسبلت التيمن، وأشار إلى ذلك ابن حجر، قاؿ: وأقرب ما وقفت عليو في ذلك ما أخرجو 
قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يستحب أف  البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر

يأخذ من أظفاره وشاربو يـو الجمعة، ولو شاىد موصوؿ عن أبي بكر لكن سنده ضعيف أخرجو 
البيهقي في الشعب، وسئل أحمد عنو فقاؿ: يسن في يـو الجمعة قبل الزواؿ، وعنو يـو 

 ما احتاج إليو. انتهى.الخميس، وعنو يتخير، وىذا ىو المعتمد أنو يستحب 
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 المسألة الرابعة
قولو: ))ونتف اإلبط(( أي أخذ شعره باألصابع؛ ألنو يضعف الشعر، وىو كذلك بلفظ اإلفراد 
في )جمع الجوامع(، وفي رواية عائشة وعمار بن ياسر وغيرىما عند ابن ماجة والبخاري في 



غيرىم عن أبي ىريرة وغيره السالف ذكرىا غير موضع، ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي و 
بلفظ اإلفراد كما في األصل، وقد جاء بلفط الجمع فيما رواه البخاري من طريق أبي ىريرة 

المذكورة بلفظ: ))ونتف اآلباط(( وفي رواية الكشميني بلفظ الجمع، واإلبط: بكسر الهمزة 
ر ويؤنث، وتأبط الشر: وضعو وسكوف الباء الموحدة على المشهور، وصوبو الجويني وىو يذك

تحت إبطو، ويسمى الرفغين أي اإلبطين ذكره ابن األثير في نهايتو بلفظ: ))عشر من السنة ((  
كذا وكذا، وبين الرفغين أي اإلبطين، الرفغ بالضم والفتح، واحد اإلرفاغ وىي أصوؿ المغابن  

وسخ والعرؽ، ومنو حديث  كاآلباط والحوالب وغيرىا من مطاوي األعضاء وما يجتمع فيو من ال
كيف ال أوىم ورفغ أحدكم بين ظفره، وأنملتو أراد بالرفغ ىا ىنا، وسخ الظفر كأنو قاؿ: ووسخ 
رفغ أحدكم، والمعنى أنكم ال تقلموف أظفاركم، ثم تحكوف بها أرفاغكم، فيعلق بها ما فيها من 

 الوسخ. انتهى.
ك اليسار إف أمكن، وإال فباليمنى، وتتأتى والمستحب البداية فيو باليمنى بأصابع اليسرى، وكذل

 أصل السنة النتف.
والحكمة في ذلك: أنو محل الرائحة الكريهة باحتباس األبخرة عند المساـ، وإنما ينشأ ذلك 

من الوسخ الذي يجتمع بالعرؽ فيو فيتلبد، ويهيج، فشرع فيو النتف الذي يضعف أصوؿ 
تكثر الرائحة لذلك، وقد جوز الحلق لمن ال الشعر، فتخف الرائحة، والحلق يقوي الشعر ف

 يقدر على النتف.
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قاؿ ابن حجر: وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: عن يونس بن عبد األعلى قاؿ: 
دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطو، فقاؿ: إني قد علمت أف السنة النتف، ولكن ال أقوى 

 على الوجع.
 اإلبتداء موجع، ولكن يسهل على من اعتاده.قاؿ الغزالي: ىو في 

قاؿ ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
 مزيل، لكن بين أف النتف مقصود من جهة المعنى، فذكر نحو ما تقدـ.

ف يكوف قاؿ: وىو معنى ظاىر ال يكمل فإف من رّد النظر إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أ
 مقصوداً في الحكم ال يترؾ، واهلل اعلم.
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 المسألة الخامسة
قولو: ))وحلق العانة(( تقدـ في الكبلـ على االستجداد أنو إذا كاف بالحاء المهملة فالمراد بو 
استعماؿ الحديدة في حلق العانة، وذكر البخاري في حديث أبي ىريرة االستحداد بدؿ حلق 

 العانة.
حجر في فتح الباري: وىو بالحاء المهملة استفعاؿ من الحديد، والمراد بو استعماؿ قاؿ ابن 

الموسى في حلق الشعر من مكاف مخصوص من الحد، قيل: وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية 
الكناية عما يستحيى منو إذا حصل اإلفهاـ بها، وأغنى عن التصريح، ووقع في النسائي من 

 التعبير بحلق العانة، وىو كذلك في حديث عائشة وأنس عند مسلم.طريق أبي ىريرة ىذا 
قاؿ النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوؽ ذكر الرجل، وحواليو، وكذلك الشعر الذي حوؿ 
فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنو الشعر النابت حوؿ حلقة الدبر، فتحصل من 

 القبل والدبر وحولهما. مجموع ىذا استحباب حلق جميع ما على
 قاؿ: وذكر الحلق لكونو األغلب وإال فتجوز اإلزالة بالنورة والنتف وغيرىما.

وقاؿ أبو شامة: العانة: الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاؼ وىو ما أنحدر من البطن 
ج نفسو فكاف تحت الثنية وفوؽ الفرج، وقيل: لكل فخذ ركب، وقيل: ظاىر الفرج، وقيل: الفر 

سواء كاف من رجل أو امرأة، قاؿ: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل ىو من الدبر 
أولى خوفاً من أف يعلق شيء من الغائط فبل يزيلو المستنجي إال بالماء، وال يتمكن من إزالتو 
ذ باإلستجمار، قاؿ: ويقـو التنوير مكاف الحلق، وكذلك النتف والقص، وقد سئل أحمد عن أخ

 العانة بالمقراض، فقاؿ: أرجو أف يجزي، قيل: فالنتف، قاؿ: وىل يقوى على ىذا أحد.
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وقاؿ ابن دقيق العيد: قاؿ أىل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج، وقيل: ىو منبت الشعر، 
 قاؿ: وىو المراد في الخبر.

لة؛ ألنو يكثف ويتلبد فيو الوسخ، وقاؿ أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور باإلزا
بخبلؼ شعر اإلبط، قاؿ: وأوؿ ما خلق ما حوؿ الدبر، فبل يشرع ، وكذا قاؿ الفاكهي في 

 شرح العمدة: أنو ال يجوز ولم يذكر للمنع مستندًا، والذي استند إليو أبو شامة قوي.
ه بالقياس، قاؿ: وقاؿ ابن دقيق العيد: كأف الذي ذىب إلى استحباب حلق ما حوؿ الذكر ذكر 

واألولى في إزالة الشعر ىنا الحلق اتباعاً، ويجوز النتف بخبلؼ اإلبط، فإنو بالعكس؛ ألنو 
تحتبس تحتو األبخرة بخبلؼ العانة، و]إزالة[ الشعرمن اإلبط بالنتف يضعف، وبالحلق يقوى 



 فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب.
 شعر العانة بالحلق بالموسى في حق الرجل، والمرأة. انتهى.وقاؿ النووي وغيره: السنة في إزالة 

وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروؽ النساء ليبلً حتى تمتشط الشعثة، 
وتستحد المغيبة، لكن تنادي، أصل السنة باإلزالة بكل مزيل، وقاؿ النووي أيضاً: واألولى في 

واستشكل بأف فيو ضرراً على المرأة باأللم، وعلى حق الرجل الحلق، وفي حق المرأة النتف، 
 الزوج باسترخاء المحل، فإف النتف يرخي المحل.

قاؿ ابن العربي: إف كانت شابة فالنتف في حقها أولى؛ ألنو يربو مكاف النتف، وإف كانت كهلة 
لما   فاألولى في حقها الحلق؛ ألف النتف في المحل، ولو قيل: األولى في حقها التنوير مطلقاً 

 كاف بعيدًا.
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وحكى النووي في وجوب اإلزالة عليها: إذا طلب ]زوجها[ ذلك منها وجهين أصحهما 
الوجوب، ويفترؽ الحكم في نتف اإلبط وحلق العانة أيضاً بأف نتف اإلبط وحلقو يجوز أف 

زوج، يتعاطاه األجنبي بخبلؼ حلق العانة فيحـر إال في حق من يباح لو المس والنظر كال
 والزوجة.

وأما التنوُّر: أي حلق شعر العانة بالنورة، فقد تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو الكبلـ على ذلك في  
كتاب الطهارة في كبلـ اإلماـ زيد بن علي أنو ال بأس بالوضوء من ماء الحماـ بلفظ: فائدة ىل 

إف شاء اهلل -وفقاً يجوز التنور بدؿ الحلق إلى آخره بما أغنى عن الكبلـ، فخذه من ىنالك م
 تعالى.
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 المسألة السادسة
قولو: حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))الختاف سنة 

 للرجاؿ ، مكرمة للنساء((.
السيوطي فيو ما لفظو: ))الختاف سنة للرجاؿ ومكرمة للنساء (( ، وأحمد في المسند، والبيهقي 

أبيو عند شداد بن أوس، والطبراني في الكبير، والبيهقي عن ابن عباس،  عن أبي المليح عن
 والبيهقي عن أبي أيوب. انتهى.



قلت: وأخرجو ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم في العلل من حديث شداد بن أوس مرفوعاً، 
ي وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبو إلى أحمد بن حنبل عن والد أبي المليح، والطبران

 في الكبير عن شداد بن أوس عن ابن عباس.
وفي التلخيص: حديث روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))الختاف سنة في الرجاؿ (( 

أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبي أسامة عن أبيو، والحجاج 
شداد بن أوس بعد والد أبي المليح،  مدلس، وقد اضطرب فيو فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة

أخرجو ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحوؿ عن 
أبي أيوب، أخرجو أحمد، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيو أنو خطأ من حجاج أو 

 من الراوي عن عبد الواحد بن زيادة.
 يف منقطع.قاؿ البيهقي: ىو ضع

 وقاؿ ابن عبد البر في التمهيد: ىذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بو.
قلت: ولو طرؽ أخرى من غير رواية الحجاج، فقد رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي من 

 حديث ابن عباس مرفوعاً، وضعفو البيهقي في السنن.
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و وىو من رواة الوليد عن أبي ثوباف عن ابن عجبلف عن عكرمة وقاؿ في المعرفة: ال يصح رفع
 عنو، ورواتو موثقوف إال أف فيو تدليساً. انتهى.

 قولو: عن أبي أيوب أخرجو أحمد.
 قلت: وأخرجو البيهقي، وقولو: منقطع أي في بعض أسانيده.

بو، قاؿ:لكن لو وفي )فتح الباري(: أنو ال يثبت؛ ألنو من رواية الحجاج بن أرطأة، وال يحتج 
شاىد، أخرجو الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد 

عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الختاف سنة للرجاؿ، مكرمة 
 للنساء (( .
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عن ابن عباس، وأخرجو  وسعيد: مختلف فيو، وأخرجو أبو الشيخ والبيهقي من وجو آخر
البيهقي أيضاً من حديث أبي أيوب، ويشهد لهذه األدلة ما أخرجو أبو داود في سننو، وابن 



عساكر، وابن مندة عن الضحاؾ بن قيس، قاؿ: كاف بالمدينة امرأة يقاؿ لها أـ عطية تخفض 
نو أحسن الجواري، فقاؿ لها النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا خفضت فبل تنهكي فإ

للوجو، وأحظى عند الزوج(( وليس بالقوي قالو ابن حجر، ولو شاىد من حديث أنس، ومن 
حديث أـ أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وأخرجو الخطيب عن أمير المؤمنين علي 
عليو السبلـ قاؿ: كانت خافضة بالمدينة، فأرسل إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

ضت فاشمي وال تنهكي ، فإنو أحسن للوجو وأرضى للزوج((، وذكره الجبلؿ في ضوء ))إذا خف
النهار بلفظو بدوف قولو: ))إنو أحسن للزوجة(( ونسبو إلى الحاكم والطبراني وأبي نعيم والبيهقي 

من حديث الضحاؾ بن قيس، وكل ىذه األدلة يعتضد بها حديث األصل، ويؤيد حديث 
الحديث قبل ىذا، وشواىده أف الختاف من السنة لكلما تقدـ، وإف المجموع ما تقدـ في لفظ 

كاف مجملو شاىد لما ىنا ومبين لو، والختاف في القاموس ختنو يختنو فهو ختين ومختوف، قطع 
 غرلو، والغرلة بالضم القلفة.

وفي المصباح: ختن الخاتن الصبي ختناً من باب ضرب، واإلسم الختاف: بالكسر وقد يؤنث 
، فيقاؿ: ختانو، ويطلق الختاف على موضع القطع من الفرج إلى أف قاؿ: فالغبلـ مختوف، بالهاء

 والجارية مختونة. انتهى.
وفي النهاية: في ختاف الرجل والمرأة ىما موضع القطع من ذكر الرجل، وفرج الجارية، ويقاؿ: 

 لقطعهما اإلعذار، والخفض.
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جمة، وتخفيف المثناة: مصدر ختن أي قطع، والختن وفي فتح الباري: الختاف بكسر المع
بفتح، ثم سكوف قطع بعض مخصوص، ويقاؿ: اإلختتاف وىي رواية يونس عند مسلم في 

حديث أبي ىريرة، والختاف اسم لفاعل الخاتن ولموضع الختاف كما في حديث عائشة: ))إذا 
 ذلك العضو المخصوص.التقى الختاناف (( فالمراد ىا ىنا فعل الخاتن، وىو قطعو لبعض 

قاؿ الماوردي: ختاف الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أف تستوعب من 
 أصلها عند أوؿ الحشفة، وأقل ما يجزي أف ال يبقى منها ما يتغشى بو شيء من الحشفة.

وقاؿ إماـ الحرمين: المستحب في الرجاؿ قطع القلفة، وىي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى 
 يبقى من الجلدة شيء متدؿ. ال

 وقاؿ ابن الصبلح: حتى تنكشف جميع الحشفة.
وقاؿ ابن كخ: فيما نقلو الرافعي يتأدى الواجب بقطع شيء مما فو ؽ الحشفة وإف قل بشرط 



 أف يستوعب القطع تدوير رأسها.
 قاؿ النووي: وىو شاذ، واألوؿ ىو المعتمد.
 طلق عليو اإلسم.قاؿ اإلماـ: والمستحب من ختاف المرأة ما ي

قاؿ الماوردي: ختانها قطع جلدة يكوف في أعلى فرجها فوؽ مدخل الذكر كالنواة، أو كعرؼ 
الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منو دوف استئصالو، وقد أخرج أبو داود من حديث 

ال تنهكي، أـ عطية أف امرأة كانت تختن بالمدينة، فقاؿ لها النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))
 فإف ذلك أحظى للمرأة ((، وقاؿ: إنو ليس بالقوي.انتهى.
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قلت: تقدـ آنفاً كبلـ ابن حجر أنو ليس بالقوي، وتقدـ ما يؤيد قوتو فيما أخرجو ابن عساكر، 
وابن مندة والحاكم والطبراني وابو نعيم والبيهقي من حديث الضحاؾ بن قيس، ولو شاىد من 

يث أـ أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وأخرجو الخطيب عن حديث أنس، ومن حد
 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فالحجة بو قوية.

قاؿ النووي: وُسمِّي ختاف الرجل إعذاراً بذاؿ معجمة، وختاف المرأة: خفضاً بخاء معجمة، 
 وضاد معجمتين.

 ، والخفض يختص باألنثى.وقاؿ أبو شامة: كبلـ أىل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً 
 وقاؿ أبو عبيد: عذرت الجارية والغبلـ، وأعذرتهما ختنهما واختتنهما وزناً ومعنى.

 قاؿ الجوىري: واألكثر خفضت الجارية. انتهى.
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وتقدـ في حديث الوليمة أف اإلعذار اسم للختاف، ثم قيل: للطعاـ الذي يطعم عند الختاف 
والحديث يدؿ على أف الختاف من شعار الدين للرجاؿ سنة، وللنساء  إعذار، ذكره في النهاية،

مكرمة، والمراد بالسنة: الطريق التي شرعها النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىي في ىذا 
الباب الوجوب على الرجاؿ لظاىر األمر في حديث المجموع السالف ذكره في الجنائز من 

قاؿ: أتى رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو  حديث أمير المؤمنين علي عليو السبلـ
شاب من أىل الكتاب فأسلم وىو أغلف، فقاؿ لو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اختتن ، 
فقاؿ: إني أخاؼ على نفسي، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إف كنت تخاؼ على نفسك 



قرينو النهي عن الصبلة على تاركها؛ ألنو ضيع فاتركو ((، فمات فصلى عليو وأىدى لو فأكل، ول
من السنة أعظمها لحديث المجموع المذكور في الجنائز من طريق أمير المؤمنين علي عليو 

السبلـ، قاؿ: ال يصلى على األغلف؛ ألنو ضيع من السنة أعظمها إال أف يكوف ترؾ ذلك خوفاً 
 على نفسو. انتهى.
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و: ىنالك في الخبر األوؿ وفيو دليل على وجوب الختاف لظاىر قاؿ المؤلف رضي اهلل عن
األمر، وعلى أنو يجوز ترؾ الواجب إذا خشي على نفسو ضررًا، وفي الثاني قاؿ: والحديث 

يدؿ على نحو ما دؿ عليو األوؿ من وجوب السنة، والمراد بالسنة: الطريقة التي شرعها النبي 
المقاـ تفيد الوجوب بقرينة النهي عن الصبلة على صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىي في ىذا 

تاركها، ولظاىر األمر في الحديث السابق، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ىريرة قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اختتن إبراىيم عليو السبلـ وىو ابن ثمانين سنة 

(( ، وبما رواه أبو داود من قولو صل ى اهلل عليو وآلو وسلم للرجل الذي أسلم: ))ألق بالقدـو
 عنك شعر الكفر، واختتن (( . انتهى.

قلت: وحديث إبراىيم عليو السبلـ ال يتم بو االحتجاج إال مع انضماـ قولو تعالى:}َأِف اتَِّبْع ِملََّة 
وبما صح وثبت عند [، 90[، وقولو تعالى:}فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدِه {]األنعاـ:123ِإبْػَراِىيَم {]النحل:

جمهور األصوليين أف شرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ، وقد ثبت الختاف في شرع إبراىيم، ولم 
يثبت نسخو، بل ثبت فعلو بالسنة قوالً وفعبًل، فثبت الوجوب، وكل ىذا ألدلة مؤيدة لما ذكرنا 

عليو وآلو وسلم وىي  في خبر المجموع بأف المراد بالسنة الطريقة التي شرعها النبي صلى اهلل
 في خبر )المجموع( ىذا تفيد الوجوب، وال خبلؼ بين العلماء في أنو مشروع.
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قاؿ في البحر: اإلماـ يحيى: والختاف مشروع اجماعاً للرجاؿ والنساء، لقولو صلى اهلل عليو 
وغيرىما من وآلو وسلم: ))عشر من الفطرة ((، وصرح بو في المنهاج الجلي، والجامع الكافي 

 مؤلفات علماء الفروع، واختلف علماء السلف والخلف في وجوبو.
قاؿ اإلماـ المهدي: وفي وجوب الختاف خبلؼ، فذىبت طائفة إلى أنو واجب في حق الرجاؿ 
والنساء، ونسبو في البحر، وضوء النهار إلى اإلماـ يحيى والعترة، والشافعي، وفي فتح الباري 



ر الصحابة؛ ألنو من شعار اإلسبلـ، واختاره المذاكروف للمذىب، وبو نسبو إلى الشافعي وجمهو 
 قاؿ جمهور التابعين وأكثر أئمة أىل البيت.

قاؿ ابن حجر: وقاؿ بو من القدماء عطاء حتى قاؿ: لو أسلم الكبير لم يتم إسبلمو حتى 
 يختتن.

 وقاؿ أبو حنيفة: وحصلو أبو مضر للمذىب.
 ما، ذكره في البحر و )ضوء النهار(.وروي عن المرتضى: أنو سنة فيه

 وفي فتح الباري عن أبي حنيفة أنو يأثم بتركو، وعنو أنو واجب، وليس بفرض.
وعن أحمد وبعض المالكية: وبو قاؿ ابن شريح أنو يجب، وأطلق ولم يذكر فيهما وال في 

 الرجاؿ.
البحر، وضوء النهار وقاؿ الناصر واإلماـ يحيى: أنو واجب في الرجاؿ ال في النساء ذكره في 

 عنهما.
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وبو قاؿ القفاؿ، وقاؿ بو من المتأخرين المقبلي في المنار، والمؤلف رضي اهلل عنو، ذكره في 
الجنائز، والشوكاني في بعض مؤلفاتو، قاؿ فيو: والقوؿ بوجوب الختاف ىو الحق، ثم ذكر 

وقد ذكرت ذلك في شرح  حديث: ))الختاف سنة في الرجاؿ مكرمة في النساء (( ثم قاؿ
المنتقى، وذكرت عدـ انتهاض األدلة على الوجوب، ولكن الصواب ما ىنا، وىو الظاىر من  

كبلـ اإلماـ المهدي، والمحقق الجبلؿ في أوؿ كبلمو في الضوء، وفي آخره ما يدؿ على أنو 
 مندوب، وصرح بذلك عنو صاحب المنحة.

يجب في حق النساء وىو الذي أورده صاحب وفي فتح الباري قاؿ: وفي وجو للشافعي: ال 
المغنى عن أحمد، وذىب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنو ليس بواجب وال خبلؼ عند 

من قاؿ بوجوبو أنو ال يحل تركو إال من عذر ال يستطاع معو الختاف كمن خشي على نفسو 
 ضررًا.

السالف ذكرىما في الجنائز المشار  واحتجوا بمنطوؽ الخبر المرفوع، وباألثر عن أمير المؤمنين
إليهما في داللة، وبهما مع عدـ العذر، وبحديث األصل احتج الناصر ومن معو، واحتج بهما 

 األولوف، ولحديث: ))عشر من السنة ((، ولحديث ))عشر من الفطرة (( المذكورة آنفاً.
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واحتجوا بحديث أنس وأـ أيمن قالوا: وتدخل النساء لحديث ))النساء شقائق الرجاؿ (( ، 
وأمير المؤمنين علي ]عليو السبلـ[ في حق النساء السالف ذكرىن في شواىد األصل، ونسبو 

الجبلؿ في )ضوء النهار( إلى أحمد وأبي داود والطبراني وابن عدي والبيهقي، ورد بأنو ال حجة 
قابل الواجب لكن لما وقعت فيو لما تقرر أف لفظ السنة إذ أورد في الحديث ال يراد بو التي ت

التفرقة بين الرجاؿ والنساء في ذلك دؿ على أف المراد افتراؽ الحكم، وتعقب بأنو لم تنحصر 
في الوجوب، فقد يكوف في حق الذكور آكد منو في حق النساء، أو يكوف في حق الرجاؿ 

 للندب، وفي النساء لئلباحة.
حجاج بن أرطأة، وال يحتج بو؛ ألنو مدلس كما وأجيب: بأف الحديث ال يثبت؛ ألنو من رواية ال

 تقدـ.
: ىالك.  وقاؿ ابن حـز

وأجاب الجبلؿ عن حجج األولين المذكورة في شواىد األصل من حديث أنس وأـ أيمن 
ويمكن بأنو قد اختلف فيو على عبد الملك بن عمير، فقيل: عن الضحاؾ، وعند أبي نعيم عن 

عن أـ عطية، وكذا ما أخرجو ابن عدي، والبزار من  عطية القرضي، وعند أبي داود عن عطية
حديث ابن عمر بلفظ أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))يا نساء األنصار اختضبن 

غمساً ، واختفظن وال تنهكن فإنو أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفراف النعم(( ، في إسناده 
 من حديث أنس زائدة بن أبي الرواد.

منكر الحديث، ومن حجج من لم يقل بالوجوب بأف الخصاؿ المنتظمة مع  قاؿ البخاري:
 الختاف ليست واجبة إال عند بعض من شذ، فبل يكوف الختاف واجبًا.
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وأجيب: بأنو ال مانع إف يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترؾ الذي يجمع الوجوب 
على عدـ الوجوب، وال على ثبوتو، فيطلب من  والندب، وىو الطلب المؤكد، فبل يدؿ ذلك

غيره، وأيضاً فبل مانع من جمع المتخلفي الحكم بلفظ: أمر واحد كما في قولو تعالى: }ُكُلوا 
[ فإيتاء الحق واجب، واألكل مباح، 141ِمْن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدِه{]األنعاـ:

عقبو الفاكهاني في شرح العمدة، فقاؿ: الفرؽ بين اآلية والحديث وىكذا تمسك بو جماعة وت
أف الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع، فتعين أف يحمل على أحد األمرين 

الوجوب أو الندب، بخبلؼ اآلية فإف صيغة األمر تكررت فيهما، والظاىر الوجوب فصرؼ في 
وىذا التعقيب إنما يتم على طريقة من يمنع أحد األمرين بدليل، وبقي اآلخر على األصل، 



 استعماؿ اللفظ الواحد في معنيين.
وأما من يجيزه كالشافعية، فبل يرد عليهم، ذكر ذلك في فتح الباري، وفيو قاؿ: واستدؿ من 

 أوجب اإلختتاف بأدلة.
 األوؿ: أف القلفة تحبس البخار فتمنع صحة الصبلة كمن أمسك النجاسة بفمو.

أخرجو أبو داود من حديث كليب جد غثيم بن كثير أف النبي صلى اهلل عليو وآلو الثاني: ما 
وسلم قاؿ لو: ))ألق عنك شعر الكفر، واختتن ((، مع ما تقرر أف خطابو للواحد يشمل غيره 

 حتى يقـو دليل الخصوصّية.
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وغ، وجواز نظر الثالث: جواز كشف العورة من المختوف، وإنما يشرع لمن بلغ أو شارؼ البل
الخاتن إليها وكبلىما حراـ، فلولم يجب لما أبيح ذلك، وأقدـ من نقل عنو االحتجاج بهذا أبو 
العباس بن سريج، نقلو عنو الخطابي وغيره، وذكر النووي أنو رآه في كتاب الودائع المنسوب 

 إلى ابن سريج، قاؿ: وال أظنو ثبت عنو.
المصنفين بعده بعبارات مختلفة كالشيخ أبي حامد، قاؿ أبو شامة: وقد عبر عنو جماعة من 

 وقاؿ الحسين وأبو الفرج السرخسي، والشيخ في المهذب.
الرابع: احتج أبو حامد واتباعو كالماوردي بأنو قطع عضو ال يستخلف من الجسد تعبدًا، 

 فيكوف واجباً كقطع اليد في السرقة.
على النفس وىو ال يشرع إال في إحدى الخامس: قاؿ الماوردي في الختاف إدخاؿ ألم عظيم 

 ثبلث خصاؿ: لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى األوالف، فثبت الثالث.
السادس: قاؿ الخطابي محتجاً بأف الختاف واجب بإنو من شعار الدين، وبو يعرؼ المسلم من 

ن في مقابر الكافر حتى لو ُوِجد مختوف بين جماعة قتلى غير مختونين، ُصلِّي عليو، ودف
 المسلمين.

السابع: قاؿ البيهقي أحسن الحجج أف يحتج بحديث أبي ىريرة الذي في الصحيح مرفوعاً: 
َنا ِإلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة  ((، وقد قاؿ تعالى: }ُثمَّ َأْوَحيػْ ))اختتن إبراىيم وىو ابن ثمانين سنة بالقدـو

الكلمات التي ابتلَي بهن إبراىيم فأتمهن  [، وصح عن ابن عباس أف123ِإبْػَراِىيَم {]النحل:
 ىي: خصاؿ الفطرة، ومنهن الختاف، واإلبتبلء غالباً إنما يقع بما يكوف واجباً. انتهى مختصرًا.

(4/454) 

 



وقاؿ ابن سريج: ستر العورة واجب اتفاقاً فلوال وجوب الختاف لم يجز كشفها لو، فجواز 
 .قاؿ ابن حجر وغيره.الكشف دليل وجوبو ذكره في تنوير الحالك

وأجيب عن األوؿ: بأف الفم في حكم الظاىر بدليل إف وضع المأكوؿ فيو والمشروب ال 
م الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأف يفطراف الصائم، بخبلؼ داخل القلفة فإنو في حك

 ىذا القدر عندنا مغتفر.
قلت: ورد بأف وضع المأكوؿ والمشروب في الفم ىو في حكم وضعهما في الخارج؛ ألف 
المنع لما نزؿ من الحلق وألنهما ظاىراف بخبلؼ وضع النجاسة في الفم فمانعة من صحة 

المكاف؛ وألف ما تحت القلفة كداخل الفم  الصبلة، ولو كانت في ظاىر البدف أو الثوب أو
 إلمكاف تطهير كل منهما، وما في الباطل متعذر تطهيره، فبل حكم لما في الباطن فافترقا.

 وعن الثاني: بأف سند الحديث ضعيف.
 وقاؿ ابن المنذر: ليس في الختاف خبر يرجع إليو وال سنة.

، والطبراني، وابن عدي، والبيهقي عن قاؿ المحقق الجبلؿ: قلنا: ثبت عند أحمد، وأبي داود
غثيم بن كليب، عن أبيو، عن جده، أنو جاء إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ لو: ))ألق 

 عنك شعر الكفر، واختتن ((.
قالوا: غثيم وأبوه مجهوال الحاؿ، والذي أخبرني جريج بو ىو إبراىيم بن أبي يحيى، ولو سلم 

وب على صحة كوف األمر فيهما للوجوب، وىو مدفوع بحديث صحة الحديثين توقف الوج
 األصل، وسيأتي تماـ الكبلـ قريباً إف شاء اهلل.

وعن الثالث: تعقبو عياض بأف كشف العورة مباح لمصلحة الجسد، والنظر إليها مباح للمداواة، 
لدينية وليس ذلك واجباً إجماعاً، وإذا جاز ذلك في المصلحة الدنيوية كاف في المصلحة ا

 أولى.
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 قلت: ليس ىذا النوع من محل النزاع.
 وعن الرابع: أف قطع اليد إنما أبيح في مقابلة جـر عظيم فلم يتم القياس.

قلت: والقلفة إنما أبيح قطعها؛ ألنها في مقابلة جـر عظيم؛ لداللة حديث المجموع في 
شرح التجريد، وذكره في الجامع الجنائز من طريق زيد بن علي، وأخرجو المؤيد باهلل في 

الكافي، والجامع الكبير كلهم من حديث علي: قاؿ ال يصلى على األغلف؛ ألنو ترؾ من السنة 
 أعظمها.



وعن علقمة أف علياً كاف ال يجيز شهادة األغلف ، عند البيهقي، وعند ابن أبي شيبة من حديث 
 ة، وال تجوز شهادتو .ابن عباس قاؿ: األغلف ال تؤكل ذبيحتو وال تقبل لو صبل

 وكل ىذه األحكاـ ليس لبلجتهاد فيها مسرح، فتحمل على الرفع.
وأخرج ابن المنذر من حديث أبي ىريرة مرفوعاً قاؿ: سألنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 عن رجل أغلف يحج البيت، قاؿ: ))ال، حتى يختتن (( إلى غير ذلك فتم القياس.
بو شامة بأف في الختاف عدة مصالح كمزيد الطهارة، والنظافة، فإف القلفة وعن الخامس: تعقبو أ

من المستقذرات عند العرب، وقد كثر ذـ األغلف في أشعارىم، وكاف الختاف عندىم قدر، ولو 
 وليمة خاصة، وأقر اإلسبلـ ذلك.

 قلت: سلمنا فثبت الوجوب.
ا واجبة، وما ادعاه من المقتوؿ وعن السادس: وتعقبو أبو شامة بأف شعائر الدين ليست كله

 مردود؛ ألف اليهود وكثير من النصارى يختتنوف، فليقيد ما ذكر بالقرينة.
قلت: لفظة فيما ذكرنا تفيد التبعيض فكل شعائر الدين ليست محل النزاع، واليهود وكثير من 

 النصارى وإف كانوا يختتنوف فليس ىو محل النزاع.
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 يلـز ما ذكر إال إذا كاف إبراىيم جعلو على سبيل الوجوب، فإنو من الجائز وعن السابع: بأنو ال
[على وفق ما فعل، وقد 293أف يكوف فعلو على سبيل الندب، فيحصل امتثاؿ األمر باتباعو ]

[، وقد تقرر في األصوؿ أف 158قاؿ تعالى في حق نبيو: }َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف {]األعراؼ:
و ال تدؿ على الوجوب، وأيضاً قيل في العشرة ليست واجبة، ورد بما قالو الماوردي إف أفعال

إبراىيم ال يفعل ذلك إال عن أمر من اهلل، وما جاء منقواًل، فأخرج أبو الشيخ في العقيقة من 
 طريق موسى بن على بن رباح عن أبيو أف إبراىيم أمر أف يختتن وىو ابن ثمانين سنة. انتهى.

األصل في صيغة األمر الداللة على الوجوب، ولقولو تعالى: }َوِإِذ ابْػتػََلى{، واإلبتبلء ال قلت: و 
َنا ِإلَْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم {]النحل: [، 123يكوف إال في الواجبات، ولقولو تعالى: }ُثمَّ َأْوَحيػْ

بع، واالتباع والتأسي إنما ىو في الواجبات [ أي ات90وقولو تعالى: }فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدِه {]األنعاـ:
لداللة ما ذكرنا، وقد ذكرنا في شرح الخبر األوؿ داللة االقتراف أف األصل فيها أف تعم في 
الحكم إال لدليل، وقد ذكرنا فيما تقدـ األدلة على خروج ما أسلفنا شرحو، ويؤيد ذلك أدلة 

ي داللة خبر المجموع، وذكرنا ما المراد الوجوب في لفظ المجموع في الجنائز السالف ذكره ف



بلفظ السنة في خبر المجموع، وحديث الحجاج بن أرطأة، ولو انقطع في بعض طرقو فقد 
 أوصلو في حديث ابن عباس من تقدـ ذكره وكذا لو اضطرب فقد ذكرنا بشواىده.
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د رواية الوليد عن ابن وأما تضعيف البيهقي لحديث ابن عباس فقد قاؿ في المعرفة: اليصح، ور 
ثوباف عن ابن عجبلف عن عكرمة عنو ورواتو موثقوف، ىذا وأما حديث أف النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم ختن الحسن، والحسين يـو السابع من والدتهما عند الحاكم والبيهقي من حديث 

الحسن  عائشة وعند البيهقي من حديث جابر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عق عن
والحسين وختنهما لسبعة أياـ، ففعل ال يدؿ على الوجوب ذكره المحقق الجبلؿ، ثم قاؿ: نعم 

ال بد أف تدؿ على أولوية الفعل على الترؾ، وذلك معنى الندب فيوقف عنده مؤكداً بفعلو 
 المسألة، وكونو من شعارىم. انتهى.

تنهض على اإليجاب إذ في كل خبر قاؿ البدر األمير في المنحة أقوؿ: األدلة الحديثية ال 
مقاؿ إال أنو قد يقاؿ: ىل يباح األلم الشديد لغير مكلف ألمر مندوب في حق غيره ال في حقو 

إف كاف صبياً فإنو ال يجري عليو حكم تكليفي، وقد بسطنا القوؿ في حواشينا على شرح 
 ناىضة. انتهى.العمدة البن دقيق العيد، وذكرنا سبعة أدلة ألىل اإليجاب كلها غير 

قلت: ىي األدلة السالف ذكرىا، وقد عرفت مما ذكرنا آنفاً أنها ناىضة على الوجوب، ولعل 
المحقق الجبلؿ، والبدر األمير لم يلتفتا إلى منطوؽ األدلة المذكورة في الجنائز، ولعمري أنها 

من األدلة ىنا  على انفرادىا كافية في الحجة على وجوب الختاف على الرجاؿ، أما مع ما ذكرنا
مع اعتبار السبعة األدلة المذكورة إلى ما تقدـ في الجنائز فببل ريب لو التفتا إلى ذلك لما كاف 

 منهما مخالفة مدلولها، واهلل اعلم.
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وذكر الشوكاني في بعض مؤلفاتو ما لفظو أقوؿ: ثبوت مشروعية الختاف في ىذه الملة 
ما سمع السامعوف منذ كاف اإلسبلـ، وإلى ىذه الغاية أف اإلسبلمية أوضح من شمس النهار ف

مسلماً من المسلمين تركو أو ترخص في تركو، أو تعلل بما يحصل من مزيد األلم ال سيما 
للصبياف الذين لم يجر عليهم قلم التكليف، وال كانوا في عداد من يخاطب باألمور الشرعية، 

زة من الكفار إذا اختلط بهم، فالقوؿ بوجوبو ىو وقد صار مثل ىذا الشغل عبلمة للمسليمن تمي



الحق، واالشتغاؿ بالكبلـ على ما ورد فيو، والقدح في بعض طرقو اشتغاؿ بما ال يسمن وال 
يغني من جوع، فثبوتو معلـو بالقطع الذي ال شك فيو، وال شبهة، وقد كاف يؤمر بذلك أىل 

مستغنية عن المزيد، وقد كاف يفعلو أنبياء اإلسبلـ، ويأمر من أسلم بأف يختتن، وفي ىذا كفاية 
اهلل عليهم السبلـ كما ثبت في الصحيحين وغيرىما من حديث أبي ىريرة أف النبي صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم قاؿ: ))اختتن إبراىيم خليل الرحمن بعدما أتت عليو ثمانوف سنة ((، وقد كاف 
 سبلـ. انتهى.ثابتاً في الجاىلية ثبوتاً ال ينكره أحد فقرره اإل

 قاؿ ابن حجر: واختلف في الوقت الذي يشرع فيو الختاف.
قاؿ الماوردي: لو وقتاف: وقت وجوب، ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ، ووقت 

االستحباب قبلو، واالختيار في ا ليـو السابع من بعد الوالدة، وقيل: من يـو الوالدة، فإف أخر 
ي السنة السابعة، فإف بلغ: وكاف نحيفاً يعلم من حالو إذا اختتن ففي األربعين يوماً، فإف أخر فف

 تلف سقط الوجوب، ويستحب أف ال يؤخر عن وقت االستحباب إال لعذر.
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وقاؿ إماـ الحرمين: ال يجب قبل البلوغ؛ ألف الصبي ليس من أىل العبادة المتعلقة بالبدف، 
 فكيف مع األلم.

ي ختاف الصبي وىو مصلحة من جهة أف الجلد بعد التمييز يغلظ، وقاؿ أبو الفرج السرخسي: ف
ويخشى فمن ثم جوز األئمة الختاف قبل ذلك، ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراىة 

الختاف يـو السابع؛ ألنو فعل اليهود، وقد قاؿ مالك: يحسن إذا أثغر أي ألقي ثغره وىو مقدـ 
 حولها. إسنانو وذلك يكوف في السبع السنين وما

 وعن الليث: يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعند أحمد لم أسمع فيو شيئاً.
وأخرج الطبراني في األوسط عن ابن عباس قاؿ: ))سبع من السنة في الصبي يسمى يـو السابع 

 ، ويختتن...(( الحديث، وإسناده ضعيف.
األوسط للطبراني أف ابن عباس  وفي ضوء النهار قاؿ: وفي ترجمة أحمد بن القاسم من المعجم

قاؿ: ))سبع من السنة في يـو السابع يسمى ، ويختتن(( الحديث، قاؿ: ورجاؿ إسناده ثقات 
 إال رواد بن الجراح، وقد أنكر ثقب األذف، و التلطخ بالدـ المنسوخ بالحلوؽ.انتهى.

بعدىا ألف بعدىا  وثقب اإلذف والتلطخ ىي من السبع، ورواد بالراء المهملة، والواو المشددة
 داؿ مهملة بن الجراح بن عصاـ صدوؽ اختلط في آخره، فترؾ.

وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زىير بن محمد عن ابن المنذر وغيره عن 



 جابر أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ختن حسناً وحسيناً لسبعة أياـ.
أدر، ولكن الختاف طهرة فكلما قدمها كاف أحب إلّي، قاؿ الوليد: فسألت مالكاً عنو، فقاؿ: ال 

وأخرجو البيهقي بلفظو ونقل الشيخ أبو عبد اهلل بن الحاج في المدخل أف السنة إظهار ختاف 
 الرجل، وأخفى ختاف المرأة بو. انتهى.
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 فائدة إذا كاف لو ذكراف ختن األصلي إف عرؼ وإال ختنا معًا.
ي: ويعرؼ بالبوؿ، ورجح للمذىب، وقيل: بالجماع، فإف استويا وقاؿ بعض أصحاب الشافع

فالذي في المنبت فإف استويا فجميعاً ذكره في البحر، ورجحو المذاكروف للمذىب، والخنثى 
المشكل يختن..... ليعلم الواجب، فإف قيل: إف قطع غير الذي ىو الفرج محظور، والختاف 

 وأيضاً فإف القطع في موضع الشك ال يجوز. واجب، وترؾ الواجب أىوف من فعل المحظور،
 قلنا: خصو الدليل، وما ال يتم فعل الواجب إال بو يجب كوجوبو، والخبلؼ في ذلك.

قاؿ المروزي: إف ختاف الصغير يجب على الولي للمصلحة أو غيره بإذنو، وقاؿ أكثر أصحاب 
ألجرة من ماؿ الصغير إف  الشافعي ال يجب للحظر، والكبير نفسو فإف تعذر فغيره كالطبيب وا

كاف لو ماؿ، وإال فعلى منفقو، وبو قالت الهدوية، ورجح للمذىب، وىذا فيما كاف يحتاج إلى 
ختاف، أما إذا ولد ختيناً أو كاف البشرة منحسرة لم يشرع في حقو لحصوؿ الوجو المسقط 

واهلل أعلم، وذكر لشرعية ختانو لوجود الفارؽ بينو وبين من لم يختتن وىو الوجو في شرعيتو. 
 المحقق المقبلي في أبحاثو المسددة مسألة غريبة من فقو الحنفية.

قاؿ العيني في شرح الكنز في باب األجير المشترؾ: لو قطع الخاتن الحشفة، وبرئ المقطوع 
تجب عليو دية كاملة؛ ألف الزائد يعني على ما يقطع عادة ىو الحشفة وىو عضو كامل، فتجب 

لة، وإف مات وجب عليو نصف الدية، لما ذكرنا يعني لعدـ العلم بحصوؿ الموت عليو الدية كام
 منو، قاؿ: وىو من أغرب المسائل، وأندرىا حيث تجب األكثر بالبرء، واألقل بالهبلؾ. انتهى.
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 ]فوائد تمر العجوة[
الريق  حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي ]عليهم السبلـ[ قاؿ: من أكل على

إحدى وعشرين عجوة لم يضره في ذلك اليـو سم، ومن أداـ الغسل بالماء الساخن لم يضره 



 داء.
السيوطي في )جمع الجوامع( في الحروؼ: من أكل سبع تمرات مما بين البتيها لم يضره ذلك 
اليـو حتى يمسي، عبد بن حميد، ومسلم عن عامر بن سعيد عن أبيو، وفيو أيضاً: من أكل سبع 

مرات مما بين البتي المدينة على الريق لم يضره يومو سم، وال سحر، وإف أكلها حين يمسي ت
 لم يضره سم حتى يصبح، أحمد في المسند عنو. انتهى.

قلت: وأخرج البخاري في الصحيح قاؿ: حدثني إسحاؽ بن منصور أخبرنا: أبو أسامة حدثنا: 
عداً يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى ىاشم بن ىاشم قاؿ: سمعت عامر بن سعد قاؿ: سمعت س

اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليـو سم وال سحر(( 
 ، وأخرجو اإلماـ أحمد بن حنبل، ومسلم، وأبو داود وكلهم من طريق سعد بن أبي وقاص.

: ىاشم بن ىاشم إلى وفي رواية للبخاري قاؿ: حدثنا محمد ثنا: أحمد بن بشير أبو بكر أخبرنا
آخره بلفظو إال لفظة أولو فقاؿ: ))من اصطبح بسبع تمرات ...(( إلى آخره، وأخرجو أيضاً في 

صحيحو قاؿ: حدثنا علي )ثنا( مرواف أخبرنا: ىاشم أخبرنا: عامر بن سعد عن أبي قاؿ: قاؿ 
ه سم وال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من اصطبح كل يـو تمرات عجوة لم يضر 

 سحر ذلك اليـو إلى الليل((. انتهى.
 وعلي ىو ابن عبد اهلل المديني.

 قالو أبو نعيم في المستخرج، والمزي في األطراؼ.
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ومرواف: ىو ابن معاوية الفزاري جـز بو أبو نعيم، وأخرجو مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي 
 عمر عن مرواف الفزاري.

يينة بن أبي وقاص، وأما عجز الخبر فيشهد لو معنى ما تقدـ وىاشم: ىو ابن ىاشم بن ع
للمؤلف رحمو اهلل في الطهارة من ماء الحماـ، وفيو حديث أسلم بن شريك مرفوعاً عند البيهقي 

 أنو اغتسل بالماء المسخن.
وفي أمالي أحمد بن عيسى كبلـ القاسم بن إبراىيم أنو ال بأس بو، وصدر الحديث محموؿ 

ما في شواىده كما ىو المقرر في محلو، وىو يدؿ على شرعية المحافظة على على الرفع ل
النفس، وعلى ما يديم الصحة باستعماؿ ما يمنع ضرر الداء وأثر السم والسحر مما يترقب 
وقوعو، أو يخشى من أف يقع قبل أف يقع في يومو أو ليلتو كما في مسند أحمد الستمرار 

ما يتأتى منو ذلك، وىذا داخل في قسم الطبابة النبوية، صحتو وحياتو، فأرشد الشارع إلى 



وظاىر الخبر أف أكل المعدود المذكور من العجوة على الريق نافع لدفع ضرر السم إذا وقع 
ومقطوع بمقاومة السم، ودفع ضرره بالعدد المذكور منها، وقد عرفت ما في الشواىد من ذكر 

دؿ على ما دؿ عليو عدد خبر المجموع ال إذا السبع التمرات من العجوة لم يضره سم وىو ي
زيد على أحد العددين أونقص فبل، وإال لما كاف لتخصيص الشارع بأحد العددين وجو فهو  

كتخصيص الصلوات بأعداد الركعات، وفي ذكر السبع زيادة في خاصيتها، قولو: وال سحر أي 
ذلك من قسم الطبابة النبوية  ال يضره السحر ]لما[ فيها من المقاومة لدفع ضرر السحر، وكل

وعجز الخبر لم أجد لو شواىد وىو يدؿ على ثبوت الخاصية الطبية في المداومة على 
 االغتساؿ بالماء البارد لدفع ضرر الداء، وىذا أعم مما قبلو؛ ألف اسم
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 الداء شامل للسم وغيره، وقد اشتمل الخبر على مسألتين:
المذكور في ىذا الباب وعلى فضل العجوة على سائر الفواكة لدفعها األولى: على اعتبار العدد 

ضرر ما يحدث على الحياة من السمومات المضاددة للحياة بمسارعة الموت وتمزيق أعضائو 
مع المحافظة عما سيحدث من ضرر السحر على عقلو من الزواؿ أو نقصانو أو تخييلو كما في 

 دينة معروؼ.شواىد األصل، والعجوة نوع من تمر الم
وفي شرح مقامات الحريري للمسعودي ما لفظو: العجوة من أجود التمر بالمدينة ونخلها 

 يسمى لينة.
وفي القاموس: العجاوة والعجانة والعجوة بالحجاز التمر المخشى ، وتمر بالمدينة، ولفظ: 

 الضياء العجوة تمر المدينة من أجود التمر.
 وقاؿ الداودي: من أوسط التمر.

النهاية: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى اهلل  وفي
 عليو وآلو وسلم بيده ذكره القزاز.

قاؿ ابن حجر: وقد جاءت األدلة بفضل العجوة على سائر أنواع التمر والفواكو فيما أخرجو أبو 
كهة الجنة، وفي رواية: نعيم في الطب عن بريدة وحسن الحديث السيوطي بلفظ العجوة من فا 

))العجوة والصخرة والشجرة من الجنة (( أخرجو أحمد بن حنبل، وابن ماجة، والحاكم في 
 المستدرؾ من طريق رافع بن عمرو المزني.
 قاؿ في النهاية: يريد صخرة بيت المقدس.

وفي وفي الزوائد في إسناد ابن ماجة صحيح، ورجالو ثقات، ولم يذكر الشجرة عند ابن ماجة، 



رواية البن ماجة من طريق أبي سعيد، وجابر قاال: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
 ))العجوة من الجنة ، وىي شفاء من السم(( .
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وفي الزوائد إسناده حسن، وفي إسناده شهر مختلف فيو لكن قيل الصواب عن شهر عن أبي 
 ىريرة كما في رواية عند ابن ماجة.

أبو نعيم من طريق ابن عباس بلفظ: كاف أحب التمر إليو العجوة، وذكر السيوطي في  وأخرج
 الجامع الصغير ، وقاؿ: ضعيف.

وفي النهاية: أف في عجوة المدينة ترياقاً، الترياؽ: ما يستعمل لدفع السم من األدوية 
غير ذكر والمعاجين، وىو معرب، وقد جاء في رواية البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ب

 العدد.
وأخرج ابن ماجة من طريق محمد بن بشار )ثنا(: أبو عبد الصمد )ثنا(: مطر الورّاؽ عن شهر 
بن حوشب عن أبي ىريرة قاؿ: كنا نتحدث عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وذكرنا 

وآلو الكماة من المن، فقالوا: ىي جدري األرض فنمى الخبر إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم فقاؿ: ))الكماة من المن، والعجوة من الجنة وىي شفاء من السم(( ، وفي رواية: 

))وفيها شفيا من السم((، وأخرجو أحمد بن حنبل، والترمذي عن أبي ىريرة، ورواه السيوطي 
في الجامع الصغير ونسبو إلى أحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد وجابر، ورواه 

حديث ونسبو إلى ابن النجار عن ابن عباس، والحديث حسن، وقد ورد بلفظ عدد  بلفظ في
األصل في كنز العماؿ في كتاب الطب من طريق وكيع )ثنا(: الفضل بن سهل األعرج )ثنا(: 

زيد بن الحباب )ثني(: عيسى بن األشعث عن جويبر عن الضحاؾ عن النزار عن سبرة عن علي 
))ومن أكل سبع تمرات عجوة قتلت كل داء في بطنو((، وذكر بن أبي طالب في حديث وفيو: 

ابن األثير في النهاية حديث عائشة أنها كانت تصف من الدواء أـ سبع تمرات عجوة، وسبع 
 غدوات على الريق الدوار بالتخفيف والضم الدوار
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 الذي يعرض للرأس.انتهى.
العدد المذكور في حديث األصل، ومقيدة واعلم: أف األحاديث في ىذا الباب جاءت مقيدة ب



بالسبع التمرات وىو في رواية اإلسماعيل من رواية دحيم عن مرواف، وفي رواية أبي أسامة وقع 
مقيداً بالعجوة كما عرفت سابقاً وىو في كل ذلك مطلق، وقد جاء مقيداً بالمكاف ما بين 

لمدينة وكل ذلك مطلق، وقد جاء البتيها، وفي لفظ مابين البتي المدينة، وفي لفظ: بذكر ا
مقيداً بلفظ: من عجوة العالية، وفي رواية في تمر العالية، وفي رواية أبي ضمرة، بلفظ: ))من 
تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية ...(( ، والعالية: القرى التي في الجهة العالية من 

 المدينة، وىي نجد .
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مليكة عن عائشة بلفظ: ))في عجو العالية شفاء في أوؿ  وأخرج مسلم من طريق ابن أبي
البكرة(( ، وىو مؤيد لرواية المجموع بلفظ: ))من أكل على الريق (( كما في رواية مسلم من 

طريق عامر بن سعد، ولرواية البخاري بلفظ:))من تصبح((، وفي مسلم من طريق ابن عمر  
لريق(( وقولو: ))من تصبح((، وقولو: ))في كذلك، وكل ىذه األدلة متفقة ألف قولو: ))على ا

أوؿ البكرة(( متفقة في الوقت، وقولو: في ذلك اليـو ظرؼ وىو معموؿ ليضره، واليـو اسم لما 
بين الفجر إلى الغروب، وقيل: من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد جاء بلفظ: إلى الليل كما 

هـو الخبر أف السر الذي في العجوة في رواية البخاري وغيره وىي تفيد الشفاء المطلق، ومف
يرتفع إذا دخل الليل، وىذا فيمن تناولو أوؿ النهار كما في األصل، ومثل ذلك من تناولو أوؿ 

الليل حتى يصبح كما في مسند أحمد، ولعل صاحب فتح الباري لم يطلع عليها حتى قاؿ: ولم 
ل يكوف كمن تناولو أوؿ أقف في شيء من الطرؽ على حكم من تناوؿ ذلك في أوؿ الليل، ى

النهار حتى يندفع عنو ضرر السم إلى الصباح، فلذلك قاؿ: والذي يظهر خصوصية ذلك بمن 
تناولو أوؿ النهار؛ ألنو حينئذ يكوف الغالب أّف تناولو يقع على المؤثر فيحتمل أف يلحق بو من 

واه أحمد لنص على ذلك تناولو الليل على الريق كالصائم. انتهى، ولو أطلع رحمو اهلل على ما ر 
وترؾ اإللتحاؽ، وفي رواية ابن أبي مليكة ذكر الترياؽ وىو دواء مركب معروؼ تعالج بو 

، وأطلق الترياؽ على العجوة تشبيهاً لها بو، ىذا وظاىر إطبلؽ األصل المواظبة على  السمـو
، وورد في  حديث مقيداً بما ذلك يومياً، ولما في رواية البخاري المطلقة عن العدد بذكر كل يـو
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أخرجو الطبري من طريق عبد اهلل بن نمير عن ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة أنها كانت 
تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات، وأخرجو ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن 

ي في الظفاري عن ىشاـ مرفوعاً، وذكر ابن عدي أنو تفرد برفعو وىو من رجاؿ البخار 
 المتابعات.

قاؿ الخطابي: كوف العجوة تنفع من السم أو السحر إنما ىو بركة دعوة النبي صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم لتمر المدينة ال لخاصية في التمر.

 وقاؿ ابن التين: يحتمل أف يكوف نخبًل خاصاً بالمدينة ال يعرؼ اآلف.
، قاؿ: ويحتمل أف يكوف ذلك خاصاً وقاؿ بعض شراح المصابيح ونحوه: وإف ذلك لخاصية فيو

بزمانو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىذا يبعده حديث األصل، ووصف عائشة بعده صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم.

 وقاؿ بعض شراح المشارؽ: أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن.
و لسر فيها، وإال فيستحب وأما تخصيص زمانو بذلك فبعيد، وأما تخصيص السبع فالظاىر أن

 أف يكوف وترًا.
قاؿ الماوردي: ىذا مما ال يعقل معناه في طريقة علم الطب، ولو صح أف يخرج لمنفعة التمر 

في السم وجو من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجو االقتصار على ىذا العدد الذي ىو 
ل ذلك كاف ألىل زمانو صلى السبع، وال على االقتصار على ىذا الجنس الذي ىو العجوة، ولع

اهلل عليو وآلو وسلم خاصة أو ألكثرىم إف لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالباً، وإف 
 وجد ذلك في األكثر حمل على أنو أراد وصفو غالب الحاؿ.
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وقاؿ عياض: تخصيصو ذلك بعجوة العالية وبما بين البتيها فرفع ىذا اإلشكاؿ، ويكوف 
صاً لها كما وجد الشفاء لبعض األدواء في األدوية التي تكوف في بعض)تلك الببلد دوف خصو 

 بعض، وذلك الجنس في غيره التأثير يكوف في ذلك من األرض أوالهواء.
وقاؿ النووي: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كوف ذلك سبعاً فبل 

صاب الزكوات، قاؿ: وقد تكلم في ذلك المازري، يعقل معناه كما في أعداد الصلوات، ون
 وعياض بكبلـ باطل فبل يغتر بو. انتهى.

وقاؿ القرطبي: ظاىر األحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطاؿ السحر، والمطلق 
 منها محموؿ على المقيد وىو من باب الخواص التي ال تدرؾ بقياس ظني. انتهى.



النفي تفيد عمـو كل سم سواء كاف من األشجار أو من النبات أو قولو: سم ىو نكرة في سياؽ 
 من الحيوانات، وسواء كاف السم من أصل الخلقة أو مصطنع.

وفي المصباح: السم بالفتح ما يقتل في األكثر وجمعو سمـو مثل فلس وفلوس، وسماـ أيضاً 
قاؿ: والسامة من  مثل سهم وسهاـ، والضم لغة ألىل العالية والكسر لغة بني تميم إلى أف

الحشاش ما يسم وال يبلغ أف يقتل سمو كالعقرب، والزنبور فهي اسم فاعل، والجمع سواـ مثل 
 دابة ودواب. انتهى.

 وذكر في النهاية: في السامة نحو ما في المصباح، والسماـ بالكسر جمع السم القاتل. انتهى.
ا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا: وكيع عن والسم: ىو الداء الخبيث فيما أخرجو ابن ماجة بلفظ حدثن

يونس بن أبي إسحاؽ عن مجاىد عن أبي ىريرة قاؿ: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 عن الداء الخبيث يعني السم. انتهى.

 الثانية: قولو ومن أداـ الغسل إلى آخره يدؿ على حكمين:
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الُمحما ال يفسده أي ال يخرجو عن كونو ماء  األوؿ: أف تسخين الماء كماء الحماـ والبيوت
طاىراً لم َيشبو نجس فينجسو، وال طاىر فيغيره فجاز بو الوضوء واالغتساؿ للواجب والمسنوف 

والمندوب، وال خبلؼ في ذلك، وقد تقدـ الكبلـ على ذلك مستوفى للمؤلف رضي اهلل عنو 
الوضوء من ماء الحماـ بما أغنى عن في كتاب الطهارة في قوؿ اإلماـ زيد بن علي، وال بأس ب

 اإلعادة.
الثاني: على أف مداومة االغتساؿ بالماء الحامي مانعة من انتشار ضرر الداء الحادث في البدف 

من أبخرة المأكوالت والمشروبات، والوجو في ذلك ما يتأتى من المداومة يومياً من ذىاب 
ظاىر البدف فيسهل خروج األبخرة من الدرف ونفي الوسخ الخارج من أعماؽ البدف وتنظيف 

 مساـ البدف، ولفظ المصباح: ومساـ البدف ثقبو التي تبرز عرقو وبخار باطنو منها.
قاؿ األزىري: سميت مساماً؛ ألف فيها خروقاً خفية، ومفهـو ذلك أف االغتساؿ بالماء البارد 

يق لخروجها فترجع على يسدد المساـ باعتبار بقاء األوساخ، فبل تجد األبخرة والعرؽ أي طر 
البدف بأنواع األمراض والعلل على اختبلؼ األوقات والطبائع ال سيما في البلداف الباردة، وقد 
ال يحدث منها أي داء خصوصاً في أىل الفبلحة، وثبوت ىذا الداء ودواه المخصوص لو من 

 واهلل اعلم. السنة التي ىي أحد أصوؿ علم الطب لما قرره الشيخ داود في تذكرتو وغيره،
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 ]وصف ألنواع المأكوالت التي تعجب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم يعجبو من الحلوى التمر، والرطب، ومن األطعمة الثريد، ومن البقوؿ الهندبا، 

أيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يلتقط الدبا من الصحفة، ورأيت رسوؿ اهلل صلى ور 
 اهلل عليو وآلو وسلم يأكل الرطب بالخزيز.

بيض لو في التخريج، ولمفردات فصولو جملة شواىد سنذكرىا عند الكبلـ على مفرداتو، 
لو وسلم من الحلوى، ومن والحديث يدؿ على بياف حسن اقتصار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ

األطعمة والبقوؿ المنصوص عليها في الخبر وعدـ التوسع واإلسراؼ والترفع في كل ذلك 
وعدـ التقدير، وأنو كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعجبو األوسط في كل ذلك، وخيار األمور 

و لما أعد اهلل أوسطها، وإنما كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يعجبو كل ذلك ويستحسنو، ويرتضي
فيها من الخصاؿ والمنافع المبسوطة في تذكرة الشيخ داود، ويدؿ أيضاً على فضل الدبا وعلى 

جواز أكل لونين وطعامين معاً والتوسع في المطاعم، وال خبلؼ في ذلك وليس في الخبر ما 
الخبر يدؿ على اقتصاره صلى اهلل عليو وآلو وسلم على ما دؿ عليو الخبر لما سيأتي، وفي 

تنبيو على معرفة القانوف الذي يحفظ بو الصحة وساؽ الخبر للتأسي برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 [.21وآلو وسلم ولقولو تعالى: }َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة {]األحزاب:
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التي تؤكل تمد وتقصر وجمع  قولو: يعجبو من الحلوى التمر، والرطب، لفظ المصباح والحلوى
 الممدود حبلوى مثل صحراء، وصحارى بالبتشديد، وجمع المقصور بفتح الواو.
 قاؿ األزىري: الحلوى اسم لما يؤكل من الطعاـ إذا كاف معالجاً بحبلوة. انتهى.

أخرج ابن عساكر عن عائشة، وذكره السيوطي عنها وصحح إسناده قالت: كاف رسوؿ اهلل 
 و وآلو وسلم يعجبو الحلوى البارد.صلى اهلل علي

وأخرج الشيخاف وأىل السنن من ]أىل الحديث أنو[ كاف يحب الحلوى ، والعسل، وقد بين 
الحلوى في الخبر التمر والرطب، وكبلىما معروفاف، وقد أطاؿ الشيخ داود في تذكرتو ما أعد 

نا والتمر اسم لليابس، اهلل فيهما من المنافع والخواص فمن أحب معرفة ذلك فعليو بما ذكر 
والرطب لؤلخضر، وقولو: ومن األطعمة الثريد يشهد لو ما أخرجو أبو داود في سننو، قاؿ: 

حدثنا محمد بن حساف السمني )نا(: المبارؾ بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أىل 



د من البصرة عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ: كاف أحب الطعاـ إليو الثريد من الخبز، والثري
 الحيس.

 قاؿ أبو داود: وىو ضعيف، وأخرجو الحاكم.
قاؿ العزيزي: والحديث صحيح، والثريد من األطعمة ىو الخبز المفتوت في المرؽ أو السمن 

 أو في التلبينة، والثريد: من الحيس الخبز المفتوت في العسل ونحوه.
ن، وقد يحصل عوض قاؿ في النهاية: الحيس ىو الطعاـ المتخذ من التمر واإلقط والسم

 اإلقط الدقيق أو الفتيت.
وفي المصباح: الثريد فعيل بمعنى مفعوؿ، ويقاؿ: أيضاً مثرود يقاؿ: ثردت الخبز ثرداً من باب 

 ثَػَرَد وىو أف تفتو، ثم تبلو بمرؽ، واالسم: الثردة. انتهى.

(4/472) 

 

أف يأكل من جوانبو فيما وفي القاموس: ثرد الخبز فتو. انتهى، وقد ورد في آداب أكل الثريد 
أخرجو اإلماـ علي بن موسى الرضا في مسنده بإسناده عن آبائو واحداً بعد واحد إلى علي عليو 
السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبهن ، 

ة والدارمي بلفظ: ))كلوا من فإف الذروة فيها بركة((، وأخرجو أبو داود والترمذي، وابن ماج
جوانبها، وال تأكلوا من وسطها (( . انتهى، إلى غير ذلك، وىكذا الحكم في جميع الطعاـ، 

 فاألكل من جوانب القصعة تعداد، والصحفة ال من وسطها إلبقاء البركة.
م وأخرج ابن ماجة في سننو من حديث عبد اهلل بن بسر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسل

 أتى بقصعة، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها يبارؾ فيها(( .
وفي الباب عن واثلة بن األسقع، وعن ابن عباس عند ابن ماجة، وأبي داود وغيرىما، والذروة: 

 بكسر الذاؿ وضمها أعلى الشيء ذكره في القاموس والمصباح.
خرجو أبو نعيم عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل وقولو: )ومن البقوؿ الهندبا(، يشهد لو ما أ

عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))عليكم بالهندبا فإنو ما من يـو إال وىو يقطر عليو من قطر الجنة(( 
 . انتهى إلى غير ذلك، والهندبا: بفتح الداؿ والقصر: بقل معروؼ .

 وقاؿ أبو زيد: الهندبا بكسر الداؿ يمد، ويقصر.
 با من الصحفة )الدبا( بضم المهملة وتشديد الموحدة، والمد، ويجوز القصر.وقولو: يلتقط الد
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وفي النهاية: بوزف فعاؿ واحده الدب. انتهى، والمو ىمزة؛ ألنو لم يعرؼ إنقبلب المو عن واو 
أو ياء قالو الزمخشري أي ال يدري ىمزتو منقلبة عن واو أو ياء، قاؿ: وذكر الهروي في ىذا 

ف الهمزة زائدة، والجوىري في المعتل على أف ىمزتو منقلبة، وكأنو أشبو. انتهى، يشهد الباب أ
لو ما أخرجو الدارمي بلفظ: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا: مالك عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي طلحة 

عن أنس قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أتى بمرقة فيها دبا، وقديد، فرأيتو 
 بع الدبا كلو .يتت

وأخرج أيضاً قاؿ: أخبرنا: األسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قاؿ: كاف النبي صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم يعجبو القرع، فقدـ إليو فجعلت أتناولو، وأجعلو بين يديو . انتهى، وأخرجو 

سننو إال أنو  أحمد وابن حباف من حديث أنس، ورواه السيوطي وصححو، وأخرجو ابن ماجة في
قاؿ: فجعلت أجمعو فأدنيو منو، وفي الزوائد إسناده صحيح ورجالو ثقات، والحديث قدرواه 

 األئمة الستة من طريق أنس بألفاظ متقاربة.
وأخرج ابن ماجة أيضاً من حديث حكيم بن جابر عن أبيو، قاؿ: دخلت على النبي صلى اهلل 

شيء ىذا، قاؿ: ))ىذا القرع ىو الدبا يكثر بو  عليو وآلو وسلم وعنده ىذه الدبا، فقلت: أي
 طعامنا (( .

 وفي الزاوئد إسناده صحيح، ورجالو ثقات.
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وأخرج أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا القعبني عن مالك عن إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي طلحة 
وسلم لطعاـ أنو سمع أنس بن مالك يقوؿ: أف خياطاً دعى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

صنعو، قاؿ: فذىبت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى ذلك الطعاـ فقرب إلى رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم خبزاً من شعير، ومرقاً فيو دبا وقديد، قاؿ أنس فرأيت رسوؿ اهلل 

بعد يومئذ . صلى اهلل عليو وآلو وسلم يتتبع الدبا من حوالي الصحفة، فلم أزؿ أحب الدباء 
 انتهى، وىو بلفظو سنداً ومتناً في موطأ مالك بدوف ذكر لفظ: وقديد، وفيو من حوؿ القصعة.

وأخرج أحمد والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة كلهم عن أنس قاؿ: كاف يعجبو 
الدباء، وصححو السيوطي عن أنس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يكثر من 

الدباء، فقلت: يا رسوؿ اهلل إنك تحب الدباء، فقاؿ: ))الدباء يكثر الدماغ ، ويزيد في  أكل
 العقل(( .

 قاؿ السيوطي: والحديث حسن لغيره.



وأخرج اإلماـ علي بن موسى الرضا في مسنده بإسناده عن آبائو واحداً بعد واحد إلى الحسين 
ـ[ قاؿ: عليكم بالقرع فإنو يزيد في بن علي قاؿ: حدثني أبي علي بن أبي طالب ]عليو السبل

الدماغ، وذكره ابن الوراؽ في كتابو )خريدة العجائب(، وأخرجو الديلمي، والطبراني في الكبير، 
وفيو مرفوعاً: ))إذا طبختم فأكثروا القرع فإنو يشد قلب الحزين(( ، وقد استوفينا الكبلـ في 

ة، وأقواؿ العلماء وخواص كل ذلك في القرع، والثريد وغيرىما مما شملو الخبر مع األدل
 الروض المنير الباسم شرح مسند اإلماـ علي بن موسى الكاظم.

 والصحفة قاؿ الكسائي: قصعة تشبع الخمسة.
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وقولو: يأكل الرطب بالخربز: ىو بكسر الخاء المعجمة وسكوف الراء المهملة وكسر الموحدة 
األصفر كما أشار إلى ذلك في فتح الباري وغيره، وقيل: بعدىا زاي بوزف زبرجد نوع من البطيخ 

أنو البطيخ األخضر يشهد لو ما أخرجو ابن عدي من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: كاف أحب 
الرطب إليو التمر، والبطيخ، وأخرجو القوقاني في كتاب البطيخ عن أبي ىريرة، وضعف الحديث 

 السيوطي.
عن أنس رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن حميد

 يجمع بين الرطب والخربز .
وأخرج البيهقي: من طريق جابر بن عبد اهلل قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
يأكل الخربز بالرطب، ويقوؿ: ))ىما األطيباف ((، وأخرجو أبو داود بلفظو، وألبي داود في 

ن سعيد نا أبو أسامة حدثنا: ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت: كاف سننو حدثنا: يزيد ب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأكل البطيخ بالرطب، ويقوؿ: ))ُيْكَسر َحرُّ ىذا ببرد ىذا ، 

وبرد ىذا بحر ىذا(( ، وأخرجو البيهقي في سننو بلفظو، والترمذي في سننو كلهم من حديث 
ك، وروي كذلك عن السلف آثار كثيرة فيما ذكرنا، وقد ورد كيفية أكلو صلى عائشة إلى غير ذل

اهلل عليو وآلو وسلم للخربز والرطب فيما أخرجو الطبراني من حديث أنس بلفظ: كاف يأخذ 
 الرطب بيمينو، والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكاف أحب الفاكهة إليو .

عدة أحاديث ال يصح منها شيء غير ىذا الحديث  قاؿ ابن القيم في الهدي في البطيخ
 الواحد.
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قلت: وحديث المجموع وشواىده صحيحة، واحتج بها الترمذي في الشمائل، وما عرفت من 
صحة حديث النسائي، ولعل ابن القيم لم يقف على ما ذكرنا، والمراد بالبطيخ عند ابن القيم 

أسرع انحداراً في المعدة من القثاء والخيار. انتهى، األخضر وىو بارد رطب فيو حبلوة، وىو 
والمختار ما سيأتي، ومثل ما دؿ عليو حديث المجموع ما أخرجو أبو داود وأحمد، والدارمي 

والشيخاف والترمذي والنسائي، وابن ماجة كلهم من طريق عبد اهلل بن جعفر أف النبي صلى اهلل 
، وحديث الربيع بنت معوذ قالت: كاف يحب القثاء، عليو وآلو وسلم كاف يأكل القثاء بالرطب 

وورد كيفية أكلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لهما فيما رواه الطبراني في األوسط من حديث عبد 
اهلل بن جعفر قاؿ: رأيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في يمينو قثاء، وفي شمالو رطباً وىو 

 ى.يأكل من ذا مرَّة ومن ذا مرَّة . انته
والحكمة فيما دؿ عليو األصل، واهلل اعلم دفع ضرر البطيخ، فإف األطباء ذكروا أنو يستحب 

ألكل البطيخ أف يتبعو طعاماً آخر، فإف لم يفعل غثا وربما فتاه، وكاف أسرع إلى االستحالة 
واالنقبلب، ومتى فسد استحاؿ إلى كيفية رديّو ومتى ثقل استحاؿ يجب أف يخرج عن البدف، 

عمل عليو المحروروف السكنجبيل، والمبردوف الزنجيبل المربى، وما في معناه، وفي ويست
الحديث أنو كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأكل البطيخ بالرطب، ويقوؿ: ))يدفع ضرر ىذا 
ببرد ىذا (( عند أبي داود والترمذي وغيرىما، وحديث عائشة المذكور آنفاً، وبهذا وضح أف 

 ىو البطيخ األصفر باللغة الفارسية.الصحيح أف الخربز 
 وفي القاموس: الخربز بالكسر البطيخ عربي صحيح، وأصلو فارسي.
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وفي النهاية: في خربز: ىو البطيخ بالفارسي، وأما ما في بعض الروايات بذكر الخربزة بالياء 
مناسبتو ما في الخبر  المثناة من أسفل بعد الزاي المعجمة وبعد الياء الراء المهملة فوىم لعدـ

أنهما األطيباف، وذلك؛ ألف الخزيرة لحم يقطع صغاراً ويصب عليو ماء كثير فإذا نضج ذر عليو 
الدقيق فإف لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: ىي حساء من دقيق السمن، وقيل: إذا كاف 

 ، واهلل اعلم.من دقيق فهي حزيرة، وإف كاف من نخالة فهي خربزة ذكره في النهاية. انتهى
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 ]غسل اليدين قبل األكل وبعده[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم: ))الوضوء قبل الطعاـ بركة ، وبعده بركة، وال يفتقر أىل بيت يأتدموف الخل، 

 والزيت((.
ما لفظو: ))بركة الطعاـ الوضوء قبلو ، والوضوء بعده(( أبو داود قاؿ في التخريج: السيوطي 

الطيالسي في مسنده، وأحمد في المسند، وأبو داود والترمذي والطبراني في الكبير، والحاكم 
في المستدرؾ، والبيهقي عن سلماف، انتهى، وفيو أيضاً ما لفظو: ))الوضوء قبل الطعاـ حسنة ، 

 اكم في تأريخو عن عائشة، انتهى.وبعد الطعاـ حسنتاف((، الح
قلت: ورواه السيوطي في الجامع الصغير، وقاؿ: ضعيف، وألبي داود قاؿ: حدثنا موسى ابن 
إسماعيل قاؿ: )نا( قيس عن أبي ىاشم عن زاذاف عن سلماف قاؿ: قرأت في التوراة أف بركة 

: ))بركة الطعاـ الوضوء الطعاـ الوضوء قبلو، فذكرت ذلك للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ
 قبلو والوضوء بعده ((.

 قاؿ أبو داود: وىو ضعيف.
وأخرج ابن ماجة في سننو قاؿ: حدثنا جبارة بن المغلس )ثنا( كثير بن سليم سمعت أنس بن 

مالك يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من أحب أف يكثر اهلل خير بيتو 
إذا رفع(( ، وذكر السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: ))الوضوء فليتوضأ إذا حضر غداؤه ، و 

قبل الطعاـ وبعده ينفي الفقر ، وىو من سنن المرسلين(( أخرجو الطبراني في الصغير عن ابن 
 عباس وىو ضعيف.
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وفي الزوائد في إسناده جبارة وكثير، ىما ضعيفاف، ويشهد لعجزه إال قولو: )والزيت( ما أخرجو 
ماـ علي بن موسى الرضا في مسنده بإسناده عن آبائو واحداً بعد واحد إلى علي عليو اإل

السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))نعم اإلداـ الخل ، ال يفتقر أىل بيت 
 عندىم الخل((.

 وأخرج البيهقي في شعب اإليماف من طريق ابن عباس ولم يتكلم في رجاؿ السند، ولفظو:
))نعم اإلداـ الخل يا أـ ىاني ال يفتقر بيت فيو خل(( ، وأخرجو أحمد بن حنبل من طريق جابر 

 مرفوعاً بلفظ: ))نعم اإلداـ الخل ما افتقر أىل بيت فيو خل(( .
وأخرجو أبو نعيم في الحلية عن أـ سعد بلفظ:))نعم اإلداـ الخل ، اللهم بارؾ في الخل، فإنو  



 وال يفتقر بيت خل(( . كاف إداـ األنبياء قبلي،
وأخرج مثلو أحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ ولفظو عند ابن ماجة 

حدثنا: العباس بن عثماف الدمشقي )ثنا( الواحد بن مسلم )ثنا( عنبسة بن عبد الرحمن عن 
 عليو وآلو محمد بن زاذاف أنو حدثو قاؿ: حدثتني أـ سعد قالت: دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل

وسلم على عائشة وأنا عندىا فقاؿ: ))ىل من غداء، قالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقاؿ: 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: نعم اإلداـ (( .
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وأخرج الدارمي قاؿ: أخبرنا يزيد بن ىاروف )انا( المثنى بن سعيد )ثنا( طلحة بن نافع أبو 
عبد اهلل قاؿ: أخذ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بيدي ذات يـو إلى سفياف حدثنا: جابر بن 

منزلو فقاؿ: ))ىل من غداء أو عشاء ((، شك طلحة، فأخرج إليو فقاؿ: أخرج إليو فلق من 
خبز، فقاؿ: أما من إداـ، قالوا ال، إال شيء من خل، فقاؿ: ))ىاتوه فنعم اإلداـ الخل (( ، قاؿ 

منذ سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ أبو جابر فما زلت أحب الخل 
[ سمعتو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ أبو سفياف 304سفياف ما زلت أحبو منذ ]

ما زلت أحبو منذ سمعتو من جابر، وفيو قاؿ: أخبرنا يحيى بن حساف حدثنا: سليماف بن ببلؿ 
عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))نعم اإلداـ،  عن ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة

أو اإلداـ الخل (( إلى غير ذلك، ويشهد لقولو: والزيت ما أخرجو ابن ماجة وإبراىيم بن أبي 
ثابت في حديثو كبلىما عن عمر، ولفظ إسناد ابن ماجة حدثنا: الحسين بن مهدي ثنا عبد 

يو عن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو الرزاؽ أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أب
وسلم: )ائتدموا الزيت، وادىنوا بو، فإنو من شجرة مباركة((، وأخرجو بلفظو الحاكم والبيهقي 

 في شعب اإليماف من حديث ابن عمر بزيادة: ))يخرج من شجرة مباركة (( .
يعني -ا من ىذه الشجرة وأخرج الطبراني في األوسط من حديث ابن عباس بلفظ: ))ائتدمو 

 ، ومن عرض لو طيب فليصب منو((.-الزيت
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وأخرج اإلماـ علي بن موسى الرضا في مسنده مرفوعاً بلفظ: ))يا علي عليك بالزيت ، ُكلو 
واّدىن بو، فإنو من أكلو واّدىن بو لم يقربو الشيطاف أربعين يوماً((، وأخرجو ابن حباف في 



ر في سننو بلفظ آخر وىو: ))عليكم بزيت الزيتوف فكلوه، وادىنوا صحيحو، وسعيد بن منصو 
 بو فإنو ينفع من الباسور((. انتهى.

وأخرج الدارمي في مسنده في باب فضل الزيت قاؿ: أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفياف عن عبد 
اهلل بن عيسى عن عطاء، وليس بابن أبي رباح عن أبي أسيد األنصاري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

لى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كلوا الزيت، وائتدموا بو ، وادىنوا بو، فإنو من شجرة مباركة(( . ص
 انتهى إلى غير ذلك، والحديث يدؿ على مسألتين:
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األولى قولو: ))الوضوء قبل الطعاـ...(( إلى آخره يدؿ على اإلرشاد والترغيب إلى الوضوء قبل 
وضوء اللغوي الذي ىوغسل اليدين لما في ذلك من حصوؿ البركة الطعاـ وبعده، والمراد بو ال

في الطعاـ، والزيادة فيو، وما ذكرنا ىو المراد بما في حديث ابن ماجة المذكور: ))من أحب أف 
يكثر اهلل خير بيتو...(( الخبر، وال خبلؼ في سنية ذلك بين العلماء إال ما رواه أبو داود، قاؿ: 

قبل الطعاـ، ورد بأف الوضوء قبل الطعاـ وبعده من مراعاة اآلداب  وكاف سفياف يكره الوضوء
زِيَدنَُّكْم  َُ والسنن في استعماؿ النعم من جملة الشكر عليها، وقد قاؿ: تعالى: }لَِئْن َشَكْرُتْم اَل

[، وليس بواجب بل من مكاـر األخبلؽ لما أخرجو أبو داود في سننو قاؿ: حدثنا 7{]إبراىيم:
عيل قاؿ: )نا( أيوب عن عبد اهلل بن أبي مليكة عن عبد اهلل بن عباس أف مسدد )نا( إسما

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم خرج من الخبل فقدـ إليو الطعاـ، فقالوا: أال نأتيك 
 بوضوء، فقاؿ: ))إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصبلة (( .

بيد الجزري ثنا زىير بن معاوية ثنا وأخرج ابن ماجة حدثنا: جعفر بن مسافر ثنا صاعد بن ع
محمد بن جحادة ثنا عمرو بن دينار ....عن عطاء بن يسار عن أبي ىريرة عن رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم أنو خرج من الغائط فأتى بطعاـ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أال آتيك بوضوء، قاؿ: 

 ))ال أريد الصبلة(( . انتهى.
قاؿ؛ ألف صاعد بن عبيد لم أر من تكلم فيو، ال بجرح، وال توقف وفي الزوائد في إسناده م

وجعفر بن مسافر، قاؿ أبو حاتم: شيخ، وقاؿ النسائي صالح، وذكره ابن حباف في الثقات 
 وباقي رجاؿ اإلسناد على شرط الصحيحين، انتهى.
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مرت أي وجوباً قلت: وىو منجبر من رواية أبي داود فدؿ حديث أبي داود بقولو: إنما أ
أي أردت القياـ إليها، ىذا باعتبار اإلثم، وإال  -بالوضوء أي بعد الحدث إذا قمت إلى الصبلة

فيجب الوضوء عند سجود التبلوة عند من أوجبها، ومس المصحف عند من فسر }الَ َيَمسُُّو 
 عليو وآلو وسلم علم [ من الحدثين، وحاؿ الطواؼ وكأنو صلى اهلل79ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف {]الواقعة:

من السائل أنو اعتقد أف الوضوء الشرعي قبل الطعاـ واجب مأمور بو، فنفاه على طريق األبلغ، 
حيث أتى بأداة الحصر ويؤيده ما في حديث ابن ماجة من اإلشكاؿ على السائل بأف الوضوء 

 الشرعي عند الصلوات ونحوىا.
ليس بواجب، والوضوء تقدـ بيانو للمؤلف في  وأما الطعاـ فيكفي عنده غسل اليدين وىو أيضاً 

باب الوضوء وجمهور علماء الفروع على غسل اليمنى إلى الرسغ، وقيل: أطراؼ أصابع اليمنى، 
وغير الجمهور على غسل اليدين وعلماء الحديث منهم من قاؿ بقوؿ الجمهور، ومنهم من قاؿ 

اليدين إلى الرسغين قبل الطعاـ بغير قوؿ الجمهور، والذي يظهر من أدلة الباب ىو غسل 
 وبعده آكد، لحديث عائشة المذكور عند الحاكم في تأريخو.

نعم قولو: قبل الطعاـ ظاىر الخبر، يشمل الثريد وما فيو دسومة، واليابس سواء كاف في القصعة 
فتيتاً كاف أو على اليد إال أف اليابس يمكن تخصيصو فيما أخرجو أبو داود في سننو من حديث 

ابر بن عبد اهلل قاؿ: أقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من شعب من الجبل وقد ج
 قضى حاجتو، وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء ، انتهى.
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.  وال بد مع ذلك من معرفة تقدـ العمـو كما ىو شرط التخصيص وإال فالعمل بالعمـو
ضوء قبل الطعاـ بركة...إلى آخره، الوجو في ذلك استقباؿ النعمة بالطهارة المشعرة وقولو: الو 

للتعظيم على ما ورد في: ))]إنما[ بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽ ((، والحكمة في الوضوء، أوالً 
أف األكل بعد غسل اليدين يكوف أىنأ وأمرأ، وألف اليد ال تخلو عن تلوث من تعاطي األعماؿ 

قرب إلى النظافة والنزاىة؛ ألف األكل يستعاف بو على العبادة وىو جدير بأف يجري فغسلهما أ
 مجرى الطهارة من الصبلة، فيبدأ بغسل اليدين.

والمراد بالوضوء الثاني غسل اليدين والفم إلزالة ما يعلق بها من الدسومات، وقيل: معنى بركة 
عده في فوائدىا، وآثارىا بأف يكوف سبباً في الطعاـ من الوضوء قبلو النمو والزيادة فيو نفسو، وب

سكوف النفس وقرارىا، وسبباً للطاعات، وتقوية للعبادات، ذكره في المرقات لعلى قارئ، وما 
دؿ عليو خبر المجموع أحد مسنونات األكل السالف، ذكر البعض منها مع بعض المندوبات 



 ا من الفروع، وشروح كتب السنة.واآلداب والمكروىات في الوليمة، وكلها مستوفاة في محله
الثانية قولو: ))وال يفتقر أىل بيت... (( إلى آخره بتقديم القاؼ على الفاء أي الينالهم االفتقار 
وىو ترؾ اإلداـ بالخل والزيت، إذ ىما مما يؤتدـ بهما، ومن كانا أو أحدىما معو، فما خبل من 

أي ما خبل من اإلداـ وال عدـ أىلو األدـ  -(( اإلئتداـ في لفظ النهاية ))ما افتقر بيت فيو خل 
 والقفار الطعاـ، وأفقر الرجل: إذا أكل الخبز وحده من الفقر، انتهى.
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وتقدـ الكبلـ على آداب الطعاـ لغة وشرعاً، مع األدلة واألحكاـ وأقواؿ العلماء في شرح 
خذه من ىنالك موفقاً إنشاء الحديث الثالث عشر، من ىذا مستوفى بما أغنى عن اإل عادة ف

 اهلل تعالى.
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 ]صفة الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده الحسين بن علي عليهم السبلـ، قاؿ: بينما علي بين 
أظهركم بالكوفة وىو يحارب معاوية بن أبي سفياف لعنو اهلل في صحن مسجدكم ىذا محتبياً 

مائل سيفو وحولو الناس محدقوف بو وأقرب الناس منو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بح
وآلو وسلم والتابعوف يلونهم، إذ قاؿ لو رجل من أصحابو: يا أمير المؤمنين صف لنا رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم كأنا ننظر إليو، فإنك أحفظ لذلك منا، قاؿ: فصوب عليو السبلـ 
لذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واغرورقت عيناه، قاؿ: ثم رفع رأسو، ثم رأسو ورؽ 

قاؿ: نعم، كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبيض اللوف، مشرباً بحمرة، أدعج العينين، 
سبط الشعر، دقيق العرنين، سهل الخدين، دقيق المسربة، كث اللحية، كاف شعره مع شحمة 

ؿ كأنما عنقو إبريق فضة، لو شعر من لبتو إلى سرتو، يجري كالقضيب، لم يكن في أذنيو، إذا طا
صدره وال بطنو شعر غيره إال نبذ في صدره، شثن الكف والقدـ، إذا مشى كأنما يتقلع من 
صخر، أو ينحدر في صبب، إذا التفت التفت جميعاً، لم يكن بالطويل وال بالقصير، وال 

، ريح عرقو أطيب من المسك، لم أر قبلو وال بعده مثلو صلى اهلل العاجز، كأنما عرقو اللؤلؤ
 عليو وآلو وسلم.



(4/487) 

 

قاؿ في التخريج أحمد بن حنبل في مسنده ما لفظو: حدثنا وكيع، حدثنا مجمع بن يحيى، عن 
عبد اهلل بن عمراف األنصاري، عن علي والمسعودي، عن عثماف بن عبد اهلل بن ىرمز، عن نافع 

ير، عن علي قاؿ:كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليس بالقصير وال بالطويل، بن جب
ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس، مشرباً وجهو بحمرة، طويل 
المسربة، إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما يتقلع من صخر لم أر قبلو وال بعده مثلو صلى اهلل عليو 

 ى.وآلو وسلم. انته
وفي مسند علي عليو السبلـ من )جمع الجوامع( من قسم األفعاؿ ما لفظو: عن نافع بن جبير 

قاؿ: وصف لنا علي بن أبي طالب ]عليو السبلـ[ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: لم 
يكن بالطويل وال بالقصير، وكاف أبيضاً مشرباً بحمرة، ضخم الهامة، عظيم اللحية، كثير الشعر 

جلو، شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى يمشي قلعاً، كأنما بر 
ينحدر من صبب، لم أر قبلو وال بعده، مثلو( ابن جرير وأبو يعلى الموصلي والبيهقي في 

 الدالئل، وابن عساكر، انتهى.
ر اللوف، كث وفيو عن علي ]عليو السبلـ[: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أزى

 اللحية، البيهقي في الدالئل.
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وفيو عن علي ]عليو السبلـ[: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبيض مشرباً بياضو 
بحمرة، وكاف أسود الحدقة، أىدب األشفار، ال قصير وال طويل، وىو إلى الطوؿ أقرب، من 

ره مسربة، شثن الكف والقدـ، كأف عرقو رآه جهرة، الجعد والسبط، عظيم المناكب، في صد
اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، لم أر قبلو وال بعده مثلو( ابن جرير والبيهقي في 
الدالئل وابن عساكر، وفيو ما لفظو: عن يوسف بن مازف الرأسي، أف رجبًل قاؿ لعلي: انعت لنا 

شرباً بحمرة، ضخم الهامة أغر أبلج، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فقاؿ: أبيض م
أىدب األشفار، ليس بالذاىب طواًل، وفوؽ الربعة، إذا جاء مع القـو غمرىم، شثن الكف 

 والقدمين، وإذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، كأف العرؽ في وجهو اللؤلؤ .
عن نعت البيهقي في الدالئل وابن عساكر وفيو ما لفظو: عن علي ]عليو السبلـ[ أنو سئل 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبيض 



اللوف مشرباً بحمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، ذا وفرة، رقيق المسربة، سهل الخد، كث 
اللحية، كأف عنقو إبريق فضة، من لبتو إلى سرتو شعر، شثن الكف والقدـ، إذا مشى كأنما 

ر من صبب، أويتقلع من صخر، وإذا التفت التفت جميعاً، كأف عرقو في وجهو اللؤلؤ، ينحد
ولريح عرقو أطيب من المسك األذفر، ليس بالطويل وال بالقصير، وال العاجز اللئيم، لم أر قبلو 

 وال بعده مثلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، البيهقي في الدالئل وابن عساكر، انتهى.
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اء وصفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أمير المؤمنين عليو السبلـ موافقاً لما نعتو بو، وقد ج
ولعل ذلك في الشمائل للترمذي رحمو اهلل، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد 

 وعلى آلو وسلم دائماً أبداً إلى يـو الدين، انتهى كبلـ التخريج بلفظو.
مائل المحمدية ما لفظو: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو قلت: وأخرج الترمذي في الش

نعيم، حدثنا المسعودي، عن عثماف بن مسلم بن ىرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي 
بن أبي طالب ]عليو السبلـ[ قاؿ: لم يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالطويل وال 

رأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم ال
تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبب، لم أر قبلو وال بعده مثلو أخرجو ابن جرير وابن حباف 

والحاكم والبيهقي في الدالئل، وسعيد بن منصور، وأبي عاصم، وأخرجو أبو داود وابن منيع 
 وأحمد والعدني.

: حدثنا سفياف بن وكيع، حدثنا أبي عن قاؿ الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرج أيضاً 
 المسعودي بهذا اإلسناد نحوه بمعناه.

وأخرج البخاري في الصحيح من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنو سمعو 
يقوؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليس بالطويل البائن، وال بالقصير، وليس 

آلدـ، وليس بالجعد القطط، وال بالسبط ، انتهى. وأخرجو مسلم في باألبيض األمهق، وليس با
 صحيحو.

وأخرج مالك في الموطأ: عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنو سمعو يقوؿ: كاف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليس بالطويل البائن، وال بالقصير، وال باألبيض األمهق، 

 القطط، وال بالسبط.وال باآلدـ، وال بالجعد 

(4/490) 

 



وأخرج الترمذي في الشمائل المحمدية قاؿ أخبرنا: أبو رجاء بن سعيد قتيبة، عن مالك بن 
أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن... إلى آخره بلفظو إسناداً ومتناً، وأخرج الترمذي أيضاً: قاؿ 

عن أنس بن مالك،  حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا عبد الوىاب الثقفي، عن حميد
قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ربعة ليس بالطويل وال بالقصير، حسن الجسم، 

 وكاف شعره ليس بجعد والسبط، أسمر اللوف، إذا مشى يتكفأ، انتهى.
وذكر في عمدة األحكاـ عن البراء بن عازب قاؿ: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن 

لى اهلل عليو وآلو وسلم، لو شعر يضرب إلى منكبيو، بعيد ما بين المنكبين، من رسوؿ اهلل ص
ليس بالقصير وال بالطويل، أخرجو البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة، مطوالً ومختصرًا، 

ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وأخرجو الترمذي أيضاً في الشمائل المحمدية بلفظ متنو 
غيبلف، قاؿ: حدثنا سفياف عن ابن إسحاؽ، عن البراء بن عازب، وأخرج من طريق محمود بن 

ثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي  -يعني العبدي -أيضاً بلفظ: حدثنا محمد بن بشار 
إسحاؽ، قاؿ: سمعت البراء بن عازب يقوؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجبًل 

، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيو، عليو حلة حمراء ما رأيت شيئاً مربوعاً، بعيد ما بين المنكبين
 قط أحسن منها، انتهى.
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وأخرج أيضاً: حدثنا: عيسى بن يونس عن عمر بن عبد اهلل مولى عفرة، قاؿ: حدثني إبراىيم بن 
محمد من ولد علي بن أبي طالب، قاؿ: كاف علي ]عليو السبلـ[ إذ وصف رسوؿ اهلل صلى 

، اهلل  عليو وآلو وسلم، قاؿ: لم يكن بالطويل الممغط وال بالقصير المتردد، وكاف ربعو من القـو
ولم يكن بالجعد القطط وال السبط، كاف جعداً رجبًل، ولم يكن بالمطهم وال المكلم، وكاف في 

وجهو تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أىدب األشفار، جليل المشاش والكتف والكتد، 
بة، أجرد شثن الكفين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت دقيق المسر 

معاً، بين كتفيو خاتم النبوة، وىو خاتم النبيين، أجود الناس صدرًا، وأصدؽ الناس لهجة، 
وألينهم وأكرمهم عشرة، من رآه بديهية ىابو، ومن خالطو معرفة أحبو، يقوؿ ناعتو: لم أر قبلو 

 ى اهلل عليو وآلو وسلم، انتهى.وال بعده مثلو صل
وذكره البيهقي في الدالئل وىشاـ بن عمار في البعث ونحوه، وذكره ابن ىشاـ في السيرة 

النبوية بلفظ: وكاف صفة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما ذكر عمر مولى عفرة عن 
يو السبلـ[ إذا نعت إبراىيم بن محمد بن علي بن أبي طالب قاؿ: كاف علي بن أبي طالب ]عل



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: لم يكن بالطويل... إلى آخره بدوف لفظة: يعرفو، 
وزاد أوفى الناس ذمة، وذكر كفاً بدؿ قولو: صدرًا، والخبر مرسل؛ ألف إبراىيم بى محمد لم 

 يدرؾ أب أبيو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
 متصل.قاؿ الترمذي: ليس إسناده ب
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وأخرج الترمذي أيضاً قاؿ: حدثنا سفياف بن وكيع، قاؿ: حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن 
العجلي إمبلء علينا من كتابو قاؿ: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي ىالة زوج خديجة 

ؿ: سألت ]األوؿ[ يكنى أبا عبد اهلل عن ابن أبي ىالة عن الحسن بن علي رضي اهلل عنهما قا
خالي ىند بن أبي ىالة، وكاف وصافاً عن ]خلقة[ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنا أشتهي أف 

 مفخماً  ً يصف لي منها شيئاً أتعلق بو، فقاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فخما
الهامة،  يتؤلأل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر، أطوؿ من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم

رجل الشعر إف أنفرقت عقيقتو فرقها، وإال فبل يجاوز شعره شحمة أذنيو إذا ىو وفر، أزىر 
اللوف، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرف بينهما عرؽ يدره الغضب، أقنى 

العرنين، لو نور يعلوه يحسبو من لم يتأملو، أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج 
سناف، دقيق المسربة، كأف عنقو جيد دمية في صفاء الفضة، معتدؿ الخلق، بإذف متماسك، األ

سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، 
موصل بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر 

وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الذراعين والمنكبين 
األطراؼ، أو قاؿ: سايل األطراؼ، خمصاف األخمصين، مسح القدمين ينبو عنهما الماء إذا 
زاؿ زاؿ قلعاً، يخطو تكفأ، ويمشي ىوناً، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبة، وإذا 

 لطرؼ، نظره إلى األرض أطوؿ من نظره إلى السماء، جل نظرهالتفت التفت جميعاً، خافض ا

(4/493) 

 

 المبلحظة، يسوؽ أصحابو، ويبدر من لقي بالسبلـ . انتهى.
والحديث معلوؿ لجهالة خاؿ الرجل من بني تميم، فقيل: اسمو يزيد بن عمرو، وقيل: عمر، 

 وقيل: عمير.



ن أسباطو، واختلف في اسم أبي ىالة، فقيل: وقولو: من ولد أبي ىالة: أي من أوالد بناتو فهو م
 اسمو النباش، وقيل: مالك، وقيل: زرارة، وقيل: ىند.

وقولو: زوج خديجة صفة ألبي ىالة؛ ألنو تزوجها في الجاىلية، فولدت لو ذكر بن ىند، أو 
ىالة، وتزوجها أيضاً عتيق بن خالد المخزومي، فولدت لو عبد اهلل، وبنتين، ثم تزوجها رسوؿ 

 هلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.ا
وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة، وأبي ىريرة، والبراء بن عازب، وأبي جحيفة، وجابر بن 
سمرة، وأـ معبد، ومعوض بن معيقيب، وأبي الطفيل، والعدا بن خالد، وجذيمة بن فانك، 

 وحكيم بن حزاـ وغيرىم خلق كثير.
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم بفتح الخاء المعجمة والحديث يدؿ على بياف صفة خلق رسوؿ اهلل

من أعلى، وسكوف البلـ، وخلقو الوسيم وتناسب أعضائو، واستواء أجزائو وما جمع اهلل فيو من 
الكماالت المصطفوية، والشمائل المحمدية، والمحاسن العجيبة في خلقو، وفي ُخلقو التي ال 

ممدوحة عند العرب، وفيو داللة على توفير  توجد في ذات أحد قبلو، وال بعده، وكلها حميدة
 الشَّعر، وإعفاء اللحية، وحسن المشي واإللتفات بكلية البدف.

(4/494) 

 

قاؿ ابن دقيق العيد: وىذه األمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
باباً، بل بوصفو. انتهى يستحب االقتداء في ىيئتها، وما كاف ضرورياً منها لم يتعلق بأصلو استح

مع ما يلـز من االحتراـ لذكر صفات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وحسن السؤاؿ عنها، 
 وحسن الجواب.

(4/495) 

 

 ]خلق الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
مراد وأما ُخلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بضم الخاء المعجمة من أعلى والبلـ، فال

بها الُقوى المدركة بالبصيرة كالعلم، والحلم، والمجد وغيرىا مع أنها أشرؼ؛ ألنها الصفات 
الظاىرة أوؿ ما تدرؾ من صفات الكماؿ وألنها كالدليل على الباطنة، فإف الظاىر عنواف 

الباطن، ورعاية للترقي بانتقالو من غير األشرؼ إلى األشرؼ، وللترتيب الوجودي إذ الظاىر 
دـ في الوجود على الباطن، وإنما كانت الصفات الباطنة أشرؼ من الظاىرة؛ ألف مناط مق



الكماؿ إنما ىو الباطن، ولذا سميت بالشمائل بالياء بمعنى الطبع والسجية والصفات الظاىرة 
 بالشمائل للفرؽ بينهما.

ع غيرىا في وذكر الترمذي في ما دؿ عليو حديث المجموع أربعة عشر حديثاً، وقد ذكرناىا م
 ىذا الباب مع ما سيأتي.

(4/496) 

 

واعلم: أف وصف خلق ذات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بفتح الخاء، وبسكوف البلـ 
الظاىرة المدركة بالبصر إفراداً وجملة، وىيئاتو قد روي من طرؽ عديدة مختصرة ومطولة كما 

علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، وكل  عرفت، واكثر ما روي في ذلك من طريق أمير المؤمنين
ذلك من قسم المرفوع، وإف لم يكن قوالً لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم وال فعبًل، وال تقريرًا؛ 
ألف علماء الحديث عرَّفوا علم الحديث رواية بأنو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي 

و فعبلً أو تقريراً أو صفة، وجعلوا موضوعو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قيل أو إلى أصحابو قوالً أ
ذات النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من حيث أنو نبي، ال من حيث أنو إنساف مثبًل، وواضعو 

أصحابو صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذين تصدوا لضبط أقوالو وأفعالو، وتقريراتو، وصفاتو 
خلقية الظاىرة المدركة بالبصر كونو أبيض الظاىرة، والباطنة، وىذا الباب مستمٌد من أوصافو ال

اللوف.... إلى آخره، وقد تبين من حديث المجموع وشواىده المذكورة ذكر انحصار جميع 
نعت أوصاؼ ذات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الطاىرة، وىيئاتو الظاىرة، وسنذكر ما 

فائدة إال ما يتعلق بالمفردات قولو: في الشواىد من ا لزيادة بعد ذكر مفردات الخبر، تتميماً لل
 بينما أصلها بينا.

(4/497) 

 

قاؿ ابن األثير: أصل بينا بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً يقاؿ: بينا، وبينما بزيادة الميم، 
وىما ظرفا زماف بمعنى المفاجأة، ويضافاف إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر ويحتاجاف 

واألفصح في جوابها أف ال يكوف فيو إذ، وإذا، وقد جاء أف في  إلى خبر يتم بو المعنى،
الجواب كثيرًا تقوؿ: بينا زيد جالس دخل عمرو، وإذ دخل، وإذا دخل عليو، ومنو قوؿ الحرقة 

 بنت النعماء:
 بينا نسوس الناس واألمر أمرنا



 
 إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

 
 انتهى.

ا: إذ قاؿ لو رجل، ولم أقف على اسم الرجل بعد وىي ىنا مضافة إلى الجملة اإلسمية وجوابه
 مزيد البحث.

وقولو: )صف لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم( أي أنعت لنا حليتو الشريفة أي صفة 
ذاتو الظاىرة، وىيئتو، وصورتو كأنا ننظر إليو، وإنما طلب ذلك من أمير المؤمنين عليو السبلـ؛ 

أف توفى اهلل رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأمعن نظره في  ألنو الزمو منذ عرؼ نفسو، إلى
ذاتو الشريفة، ولقوؿ السائل: فإنك أحفظ لذلك منا، ومثل ذلك حديث الحسن بن علي قاؿ: 
سألت خالي ىند بن أبي ىالة، وكاف وصافاً السالف ذكره، أي يحسن وصف صفة المصطفى 

نظره في ذاتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومن ثم صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكاف ىند قد أمعن 
 خص مع أمير المؤمنين بالوصاؼ.

(4/498) 

 

وفي القاموس: الوصاؼ العارؼ بالصفة، والبلئق تفسيره بكثرة الوصف وىو المناسب في ىذا 
المقاـ كما في حديث المجموع وغيره من طريق أمير المؤمنين علي ]عليو السبلـ[، وحديث 

عن غيرىما السالف ذكره فدوف وصفهما، وذكر في حاشيتو على الشمائل ىند وما ورد 
المحمدية بلفظ: ومن وصفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإنما وصفو على سبيل التمثيل، وإال 

 فبل يعلم أحد حقيقة وصفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إال خالقو، ولذلك قاؿ البويصري:
 إنما مثلوا صفاتك للناس

 
 لنجوـَ الماءُ كما مثل ا

 
وقولو: فصوب عليو السبلـ رأسو أي خفضو، ورؽ لذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

أي الف قلبو، وخشع لذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وضد الرقة القسوة، والشدة، 
بالغين  وأغرورقت عيناه: بوزف افعوللت من الغرؽ أي غرقتا بالدموع، ذكره في النهاية، وىو

المعجمة الساكنة، والراء المكررة بينهما وواو ساكنة ثم قاؼ أي أمتؤلت بالدموع، ثم قاؿ: نعم  



كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبيض اللوف مشرباً بحمرة على مافي رواية اإلماـ 
عساكر أحمد بن حنبل عن علي، وابن جرير، وأبو يعلى الموصلي والبيهقي في الدالئل، وابن 

 والبخاري في بعض طرقو.

(4/499) 

 

وفي رواية الترمذي من طريق علي بلفظ: أبيض مشرب أي بحمرة كما ىو في رواية، قولو: 
مشرباً ىو بالتخفيف من اإلشراب خلط لوف بلوف كاف أحد اللونين مستقي منو اللوف اآلخر، 

ما في بعض الروايات، وليس وبالتشديد من التشريب وىو مبالغة في اإلشراب، وىذا ال ينافى 
باألبيض؛ ألف البياض المثبت ما خالطو حمرة، والمنفي ما ال يخالطها، وىو الذي يكرىو 

العرب، ويؤيد ذلك ما في بعض رواية البخاري والترمذي من طريق أنس بلفظ: وليس باألبيض 
لبياض كلوف األمهق، وال باآلدـ فالنفي منصب على القيد وىو األمهق بالقاؼ أي الناصع ا

األبرص أي الشديد البياض وىو الذي ال يخالط بياضو حمرة وال باآلدـ ىو فوؽ األسمر يعلوه 
سواد قليل فبل ينافي ما تقدـ أنو أبيض مشرب بحمرة بضم ميم وسكوف المعجمة وفتح الراء 

نس أي: مخلوط بحمرة، والمنفي إنما ىو شديد السمرة فبل ينافيو ما في رواية الترمذي عن أ
بلفظ أسمر اللوف إذ المراد بو الحمرة المشوبة بالبياض ألف العرب قد تطلق على كل من كاف  

 كذلك أسمر، ولما سيأتي عن أنس بلفظ أزىر اللوف أي: نيره وحسنو.
وأما ما في وصف لونو بشدة البياض في بعض الروايات كخبر البزار عن أبي ىريرة، كاف شديد 

بياض على الحمرة، وبما سيأتي، وكذا ما في خبر الطبراني عن البياض فمحموؿ على غلبة ال
أبي الطفيل ما أنسى شدة بياض وجهو لما أخرجو الترمذي من طريق سفياف بن وكيع ومحمد بن 

بشار والمعنى واحد قاال: أخبرنا يزيد بن ىاروف عن سعيد الجريري قاؿ سمعت أبا الطفيل 
 لو وسلم وما بقي على وجو األرض أحد رآه غيري.يقوؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ
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 ]معنى أبيض الوجو[
قلت )لو: صفو لي، قاؿ: كاف أبيض مليحاً مقهدًا(. انتهى، أي ألنو كاف أبيض مشرباً بحمرة 

وىذه غاية المبلحة، وىي الحسن فمعناه مليحاً حسناً، وما في خبر الحسن بن علي ]عليهما 
أبي ىالة عند الترمذي يتؤلأَل وجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر محموؿ على السبلـ[ عن ىند بن 



البريق واللمعاف، كما يشير إليو حديث كأف الشمس في وجهو، ورواية الترمذي في جامعو: 
أمهق ليس بأبيض، وىم كما قالو عياص كالدوادي او مقلوبة كما ذىب إليو الحافظ بن حجر 

لى الحمرة كما نقل عن رؤيو وغيره، والحاصل أف المراد أو مؤولة بأف األمهق قد يطلق ع
بالسمرة حمرة تخالط البياض، وبالبياض المثبت في رواية معظم الصحابة، ما يخالط الحمرة 
وجمع بعضهم بأف رواية السمرة بالنسبة لما برز للشمس كالوجو والعنق، وبرواية البياض لما 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف أنور المتجرد تحت الثياب، ويؤيده ما في رواية في صفتو 
بكسر الراء المشددة على أنو اسم فاعل، وبفتحها على أنو اسم مفعوؿ، قيل: ىو أشهر، 

والمعنى أنو نير العضو المتجرد عنو الثياب أو الشعر من جسده، وكشف يريد أنو كاف مشرؽ 
ف الجسم، يقاؿ: للحسن المشرؽ الجسد على غاية من الحسن وىو أفعل من النور أي نير لو 

أنور، ورد بما سيأتي في وصف عنقو الشريف أنو أبيض كأنما صيغ من فضة من حديث أبي 
 ىريرة عند الترمذي مع أنو بارز للشمس.

(4/501) 

 

وأجيب: بأف كاف يعلو بياضو النور، واإلشراؽ، وفيو إيماء إلى نورانية وجهو، وتناسب أعضائو، 
مراد بو كاف نير البياض، وىذا معنى ما تقدـ أنو كاف شديد البياض، وفي وعلم من ذلك أف ال

رواية أنو كاف شديد الوضح والكل محموؿ على البريق واللمعاف كما تقدـ، وسيأتي بلفظ ظاىر، 
الوضاءة بفتح الهمزة والواو المعجمة ومد الهمزة أي الحسن والجماؿ، وفي رواية بلفظ: أزىر 

ي في الدالئل، وابن عساكر وابن جرير، واألزىر األبيض المستنير وىو اللوف، أخرجو البيهق
 أحسن األلواف؛ ألنو مشرب بحمرة كذا قالو األكثر.

قاؿ السهيلي: الزىرة في اللغة إشراؽ في اللوف بياضاً أو غبرة، ومن روي صفتو صلى اهلل عليو 
صحابياً قالو الحافظ  وآلو وسلم غير أنس فقد وصفو بالبياض دوف السمرة وىم خمسة عشر

العراقي، والمراد بو المشرب بحمرة، وحاصلو ترجيح رواية البياض بكثرة الرواة، ومزيد الوثاقة، 
ولهذا قاؿ ابن الجوزي ىذا الحديث أي حديث أنس ال يصح وىو مخالف لؤلحاديث كلها، 

 انتهى.

(4/502) 

 



كر بياض لونو صلى اهلل عليو وآلو والجمع بينهما كما تقدـ أولى، وذكره ابن األثير، وقدـ ذ 
وسلم المشرب بالحمرة؛ ألنو أشرؼ ىيئات اإلنساف، وتتوجو إليو النظرة، ودؿ ما تقدـ تشبيو 

جماؿ لونو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالشمس والقمر معاً نظراً لكونو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
بي صلى اهلل عليو وآلو وسلم محا جمع ما في كل منهما من الكماؿ، والوجو في ذلك: أف الن

ظلمات الكفر كما أف الشمس محت ظلمات الليل، والقمر ليلة البدر محت ظلمات الليل، 
والتشبيو إنما ىو للتقريب، وإال فبل شيء يماثل شيئاً من أوصافو، واللوف: صفة للجسم من 

 ره.البياض والسواد والحمرة وغير ذلك، والجمع ألواف ذكره في المصباح وغي
ىذا واعلم: أف أشرؼ األلواف في ىذه الدار البياض المشرب بحمرة، وفي اآلخرة: البياض 

 المشرب بصفرة.

(4/503) 

 

فإف قيل: إف من عادة العرب أف تمدح النساء بالبياض المشرب بصفرة كما وقع في المية امرئ 
بأنو ال نزاع في أنو  القيس بقولو: وىذا يدؿ على أنو فاضل في ىذه الدار أيضاً، فقد أجيب:

فاضل فيها، ولكن البياض المشرب بحمرة أفضل منو فيها، وحكمة التفرقة بين ىذه الدار 
وتلك الدار أف المشرب بالحمرة ينشأ عن الدـ وجريانو في البدف، وعروقو وىو من الفضبلت 

رة التي التي تنشأ عن أغذية ىذه الدار، فناسب المشرب بالحمرة فيها، وأما المشرب بالصف
تورث البياض صقالة وصفاء فبل ينشأ عادة عن غذاء من أغذية ىذه الدار فناسب المشرب 

بالصفرة في تلك الدار فظهر أف المشرب في كل من الدارين بما يناسبو، وقد جمع اهلل لنبيو 
أحد  صلى اهلل عليو وآلو وسلم بين األشرفين ولم يكن لونو في الدنيا كلونو في اآلخرة لئبل يفوتو

 الحسنين، انتهى ملخصاً من المناوي، وفتح الباري.
قاؿ ابن حجر قاؿ أئمتنا بكفر من قاؿ كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أسود؛ ألنو وصفو 

بغير صفتو في قوة نفيو فيكوف تكذيباً بو، ومنو يؤخذ أف كل صفة علم ثبوتها لو بالتواتر كاف 
بعضهم ال بد في الكفر من أف يصفو بصفة تشعر بنقصو   نفيها كفراً للعلة المذكورة، وقوؿ

كالسواد ىنا؛ ألنو لوف مفضوؿ فيو نظر؛ ألف العلة ليست ىي النقص بل ما ذكر، فالوجو أنو ال 
 فرؽ، انتهى.

(4/504) 

 



 ]معنى أدعج العينين[
 وقولو: )أدعج العينين( كما في راوية الترمذي من حديث علي والبيهقي في الدالئل وابن

عساكر أي شديد سواد العينين على ما في رواية البيهقي في الدالئل، وابن عساكر بلفظ: وكاف 
أسود الحدقة، والمراد بها الجنس أي الحدقتين، وكذا قالو الترمذي في )الشمائل المحمدية(، 

 واألدعج الشديد سواد العين، انتهى.
نيو دعج، الدعج، والدعجة السواد في وفي )النهاية( في صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم في عي

العين وغيرىا يريد أف سواد عينو كاف شديد السواد، وقيل الدعجة شدة سواد العين في شدة 
بياضها، انتهى. وسيأتي بلفظ وسيماً أي حسناً جميبلً قسيماً بالقاؼ، ومعناه في عينيو دعج 

اضهما عروؽ رقاؽ حمر، وقيل: بفتح المهملتين، ثم جيم، والدعج: شدة سواد الحدقة، وفي بي
شديد بياض البياض، وسواد السواد مع سعة العينين لما سيأتي بلفظ: أنجل بفتح الهمزة، 

والجيم بينهما نوف ساكنة أي واسع العينين حسنهما لما في رواية من حديث جابر بن سمرة 
 بلفظ: أشكل العين.

ؿ: طويل شق العين، قاؿ في بعض قاؿ الترمذي: قاؿ شعبة قلت: لسماؾ ما أشكل العين، قا
شروح الشمائل المحمدية، ىذا التفسير خلت عنو كتب اللغة المتداولة، ومن ثم جعلو القاضي 

عياض وىما من سماؾ، والصواب ما اتفق عليو العلماء وجميع أصحاب الغريب أف الشكلة 
مات النبوة كما حمرة في بياض العين، وأما السهلة: فهي حمرة في سوادىا، والشكلة أحد عبل

 قالو الحافظ العراقي، واألشكل: محمود محبوب، قاؿ الشاعر:
 وال عيب فيها غير شكلة عينها .... كذاؾ عناؽ الخيل شكل عيونها

(4/505) 

 

ويتعلق بهذه الصفة ذكر ما ورد في صفة أجفاف عينيو وما فيهما من األىداب وما فوقهما ذكر 
و وآلو وسلم في عينيو كحل الكحل بفتحتين سواد في أجفاف ابن األثير في صفتو صلى اهلل علي

 العين خلقو، والرجل أكحل وكحيل.
وأخرج الترمذي والبيهقي وغيرىما من طريق علي وغيره بلفظ أىدب األشفار أي أشفار العينين 

أي طويل األشفار، واألشفار حروؼ أجفانهما، والمعنى أنو كاف كثير األىداب، وىي الشعر 
على حرؼ العين، وذكره الترمذي عن األصمعي، وفي خبر علي حذؼ مضاؼ أي النابت 

أىدب شعر األشفار؛ ألف األشفار ىي األجفاف التي نبتت عليها األىداب، ويحتمل أنو سمى 
النابت باسم المنبت للمبلبسة فاندفع ما قد يقاؿ كبلمو يوىم أف األشفار ىي األىداب، ولم 



 يذكره أحد من الثقات.
لمصباح: العامة تجعل أشفار العين الشعر وىو غلط، وفي حديث ىند بن أبي ىالة عند وفي ا

الترمذي بلفظ: أزج الحواجب سوابغ في غير قرف، بينهما عرؽ يدره الغضب أي بين الحاجبين 
عرؽ مستطيل يدره بضم أولو وكسر المهملة، وتشديد الراء أي يظهر الغضب، وذكر ابن األثير 

أنزع الحواجب، وذكر أيضاً وسوابغ في غير قرف، وفي موضع ذكر حاجبيو في مواضع بلفظ: 
 بينهما عرؽ يدره الغضب، والزج بزاي وجيم استقرا بين الحاجبين مع طوؿ كما في القاموس.
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وفي النهاية: الزجج تقوس في الحاجب مع طوؿ في طرفو، وامتداد في غير بفتح الهمزة، 
هما مع طوؿ فيهما، وامتداد ورقة ودقة الحاجبين مع سبوغهما، كما والزاي والجيم، أي مقوس

في الفائق، وإنما قيل: أزج الحواجب دوف مزجج الحواجب؛ ألف الزج خلقو، والتزجيج صنعة، 
والخلقة أشرؼ، والحواجب جمع حاجب، وىو ما فوؽ العين بلحمو وشعره أو ىو الشعر 

لتثنية جمع أو للمبالغة في امتدادىما حتى وحده، ووضع الحواجب موضع الحاجبين؛ ألف ا
صارا كالحواجب، وسوابغ حاؿ من المجرور بعدىا، وىو الحواجب أي تواـ بمعنى كامبلت 
وىو بالسين أو بالصاد، والسين أفصح يعني أنها دقت في حاؿ سبوغها، والقرف بالتحريك 

قرف بفتح القاؼ والراء أي  اقتراف الحاجبين بحيث يلتقي طرفاىما وضده البلج، فقولو: من غير
من غير أف يتصل شعر حاجبيو، والقرف: معدود من معايب الحواجب، والعرب تكرىو خبلؼ ما 
عليو العجم، وإذا دققت النظر علمت أف نظر العرب أدؽ وطبعهم أرؽ، وال يعارض ذلك خبر 

و للناظر من أـ معبد على فرض صحتو كاف أزج أقرف؛ ألف المراد أنو كاف كذلك بحسب ما يبد
غير تأمل، وأما المتأمل: فيبصر بين حاجبيو فاصبًل لطيفاً فهو أبلج في الواقع، أقرف بحسب 
الظاىر، وسيأتي بلفظ: أبلج بفتح الهمزة والبلـ بينهما موحدة ساكنة آخره جيم أي مشرؽ 

صير الوجو نقي الشعر بين الحاجبين، وبين الحاجبين عرؽ يصيره الغضب ممتلئاً دماً كما ي
 الضرع ممتلئاً دمًا.

(4/507) 

 

 ]معنى سبط الشعر[
قولو: )سبط الشعر( على ما في رواية البيهقي في الدالئل وابن عساكر بزيادة ذو وفرة، ىذا 



وصف لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم من حيث الشعر، ومثل ذلك ما أخرجو الترمذي من 
د الترمذي ولم يكن بالجعد القطط حديث: وال بالجعد القطط، وال بالسبط، وفي حديث عن

وال بالسبط كاف جعداً رجبًل، وعند جرير والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر: ال جعد وال سبط، 
وقد جاء وصفاً للشعر فيما أخرجو الترمذي من حديث أنس بن مالك، وفيو: كاف شعره ليس 

ضرب منكبيو، وفي بجعد وال سبط، وفي حديث البراء بن عازب عند الترمذي: لو شعر ي
حديث ىند بن أبي ىالة عند الترمذي: رجل الشعر، إف انفرقت عقيقتو فرقها، وإال فبل تجاوز 

شعره شحمة أذنيو إذا ىو وفر، ورجل الشعر بفتح الراء وكسر الجيم، وفتحها، وذكر في النهاية 
وال شديد وفي صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف شعره رجبل أي لم يكن شديد الجعودة 

السبوطة بل بينهما، وفيما تقدـ وصف لذي الشعر لبياف أف كبلً منهما يوصف بذلك والجعد 
 بفتح فسكوف، والقطط: بفتحتين على األشهر، وبفتح فكسر.

وفي المصباح: جعد الشعر بضم العين وكسرىا جعودة إذا كاف فيو التواء وانقباض، وفيو شعر 
اإللتواء ورجل الشعر الذي في شعره تكسر وحجونة وتثن قطط أي شديد الجعودة أي التكسر و 

 قليل، ىكذا فسر الترمذي كبلـ األصمعي.

(4/508) 

 

وفي التهذيب: القطط شعر الزنج، وقطَّ الشعر يقطُّ من باب رد، وفي لغة قطط من باب تعب، 
ي والسبط بفتح فكسر أو بفتحتين أو بفتح فسكوف وصف بالمصدر إذا كاف مسترسبلً كذا ف

المصباح، وفي التهذيب: سبط الشعر سبطاً من تعب فهو سبط إذا كاف مسترسبًل وسبط سبوطو 
فهو سبط كسهل سهولة فهو سهل، والمراد أف شعره صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليس نهاية في 

 الجعودة، وال في السبوطة بل كاف وسطاً بينهما وخير األمور أوساطها.
عرب جعودة الشعر، وعلى العجم سبوطتو، وقد أحسن اهلل قاؿ الزمخشري: الغالب على ال

لرسولو الشمائل، وجمع فيو ما تفرؽ في غيره من الفضائل، ويؤيد ذلك ما صح عن أنس أنو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف شعره بين شعرين ال رجل سبط، وال جعد قطط، وال ينافي ذلك 

ُأثبتت أريد بها األمر الوسط، وحيث نفيت  رواية )كاف رجبًل(؛ ألف الرجولة أمر نسبي فحيث
أريدبها السبوطة، انتهى ملخصاً من المناوي وفتح الباري، وشرح الجمل، ويشهد لذلك ما في 
لفظ حديث أنس عند البخاري، وقد سئل عن شعر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ:  

بالسبط وال الجعد، ولفظ النهاية: كاف شعر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رجبلً ليس 
وفي صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف شعره رجبلً أي لم يكن شديد الجعودة وال شديد 



السبوطة، بل بينهما وعلى ىذا تحمل رواية المجموع، ويمكن حملها أنو إلى السبوطة أقرب 
وال، وبعد التأمل فيو ىو ما منو إلى الجعودة، فلم تعتبر التوسط إذ كاف سبطاً في مبدأ الناظر أ

بينهما أو وقت تسريحو، ومشطو كما ثبت من شمائلو، وسيأتي، واألوؿ أولى لما سيأتي لئلماـ 
 عليو السبلـ بلفظ: كاف شعره مع

(4/509) 

 

شحمة األذنين إذا طاؿ، على ما في رواية البخاري، قاؿ شعبة: شعره يبلغ شحمة أذنيو، وىذا 
لترمذي في الشمائل المحمدية سماىا بالجملة لما في حديث البراء بن ىو المسمى بالوفرة، وا

 عازب بلفظ: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيو.
وعن مالك: أف جمتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أي شعر رأسو ليضرب قريباً من منكبيو، وىذه 

هم من تسمى اللمة لما أخرجو مسلم في صحيحو، والنسائي، وأبو داود، والترمذي في سنن
حديث البراء بن عازب، وذكره في عمدة األحكاـ من طريق البراء بن عازب، قاؿ: ما رأيت من 
ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لو شعر يضرب 

 إلى منكبيو، انتهى.
بضم المهملة والضرب: كناية عن الوصوؿ، وفي رواية ما رأيت ذا لمة إلى آخره، والحلة: 

وتشديد البلـ الثوباف، إزار، ورداء، واللمة من شعر الرأس دوف الجمة سميت بذلك لكونها 
ألمت بالمنكبين كما في الصحاح، فإف زادت فهي الجمة لما في العمدة، وىو في البخاري من 

حديث أنس بلفظ كاف يضرب شعر رأس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم منكبيو، وقيل: 
لمراد باللمة ىنا ما نزؿ عن شحمة األذف، ووصل إلى المنكبين؛ ألنها تطلق على الواصل ا

إليهما وىو المسمى بالجمة، وعلى غيره وىو المسمى بالوفرة، وىذه الثبلثة قد اضطرب أىل 
اللغة في تفسيرىا فقاؿ الجوىري في حرؼ الواو: الوفرة الشعر إلى شحمة األذف، ثم الجمة، 

ا ألمت بالمنكبين، وفي حرؼ الجيم قاؿ: إذا بلغت المنكبين فهي جمة، واللمة إذا ثم اللمة إذ
 جاوزت شحمة األذف، ورجح في شرح الترمذي كبلـ الجوىري.

(4/510) 

 

وىو الموافق لكبلـ أىل اللغة، وقاؿ غيره: الجمة بضم الجيم وتشديد الميم شعر الرأس إذا 
شعر الرأس ووصل إلى المنكبين، وأما الوفرة فهي ما  نزؿ إلى قرب المنكبين، وقيل ما سقط من



لم تصل إلى المنكبين، وأما اللمة: فهي ما جاوز شحمة األذنين سواء وصل إلى المنكبين أوال، 
وقيل: إنها ما بين الجمة، والوفرة فهي ما نزؿ عن الوفرة ولم تصل الجمة، وعلى ىذه فترتيبها 

والجيم للجمة إلى غير ذلك، وأقرب ما يقاؿ بو أف فيها  )ولج(، فالواو للوفرة، والبلـ للمة،
لغات، وكل كتاب اقتصر على شيء منها كما يشير إليو كبلـ القاموس في مواضع، وبهذا يتجو 

أف رواية الترمذي بلفظ: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيو ال يوافق ما تقدـ؛ ألف الذي يبلغ شحمة 
ل المراد بالجمة ىنا الوفرة تجوزًا، وىذا مبني على أف األذف يسمى وفرة ال جمة، فلذا قيل: لع

الجار والمجرور متعلق بالجمة، ولو جعل متعلقاً بعظيم لم يحتج لذلك؛ ألف العظيم من جمتو 
يصل إلى شحمة أذنيو، وما نزؿ عنها يكوف خفيفاً باعتبار أف الشعر كلما نزؿ خف، وشحمة 

ة األذف معلق القرط، وفي رواية إلى شحمة اإلذف األذف ما الف من أسفلها، وىو المسمى بثرب
 باإلفراد.

(4/511) 

 

قاؿ ابن حجر: وجمع ابن بطاؿ بأف ذلك إخبار عن وقتين فكاف إذا غفل عن تقصيره قرب 
المنكبين، وإذا قصر لم يجاوز األذنين، وحاصلو أف الطويل منو يصل إلى المنكبين، وغيره إلى 

ما في حديث ىند بن أبي ىالة عند الترمذي بلفظ: رجل  شحمة األذف. انتهى، ويؤيد ذلك
الشعر، كما في لفظ حديث أبي ىريرة السالف ذكره: إف انفرقت عقيقتو فرقها، وإال فبل يجاوز 
شعره شحمة أذنيو إذا ىو وفر أي بل يرسلها، فيجوز الفرؽ والسدؿ، لكن الفرؽ أفضل؛ ألنو 

إف المشركين كانوا يفرقوف رؤوسهم، وكاف أىل الذي رجع إليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ف
الكتاب يسدلونها فكاف يسدؿ رأسو؛ ألنو كاف يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر فبو بشيء، 

ثم فرؽ، وكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال يحلق رأسو إال ألجل نسك، وربما قصره، وذكر ابن 
شعره سمي عقيقة تشبيهاً بشعر المولود، األثير في نهايتو بلفظ: إف انفرقت عقيقتو فرؽ أي 

وفي موضع قاؿ: إف انفرقت عقيقتو فرؽ، وإال تركها، العقيصة: الشعر المعقوص وىو نحوه في 
المظفور، وأصل العقص اللي، وإدخاؿ أطراؼ الشعر في أصولو ىكذا جاء في رواية، 

في التهذيب أنو عق والمشهور عقيقتو؛ ألنو لم يكن يقتص شعره، ويؤيد ىذه راوية النووي 
نفسو بعد النبوة، والمعنى إف انفرقت من ذات نفسها بأف كاف عقيب غسل فرقها أي جعلها 
فرقتين، فرقة عن يمينو، وفرقة عن يساره، وإال تركها على حالها، ولم يفرقها، بل يسدلها أي 

 يرسلها على جنبيو، وقد تقدـ أف الفرؽ أفضل.

(4/512) 



 

يد العقايص بقولو: وربما طاؿ حتى يصل ذؤابو، ويتخذ منو عقائص، وفي فتح الباري ما يؤ 
وظفائر كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أـ ىاني قالت: قدـ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم مكة ولو أربع غداير، وفي لفظ: أربع ظفائر ، وفي رواية ابن ماجة: 

بالغين المعجمة جمع غديرة بوزف عظيمة، والظفائر: بوزنو،  أربع غداير يعني ظفائر، والغدائر
فالغدائر: ىي الذوائب، والظفائر: ىي العقائص، فحاصل الجواب: أف شعره صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم طاؿ حتى صار منو ذوائب، فظفره أربع عقائص، وىذا محموؿ على الحاؿ التي 

 لسفر ونحوه، واهلل أعلم.يبعد عهده بتعهد شعره فيها، وىي حالة الشغل با
وقد أخرج أبو داود والنسائي، وابن ماجة وصححو من رواية عاصم بن كليب عن أبيو عن وائل 
بن حجر، قاؿ: أتيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولي شعر طويل، فقاؿ: ))ذباب ذباب(( 

بر حسن قالو ابن ، فرجعت فجززتو، ثم أتيت من الغد، فقاؿ: ))إني لم أعنك(( . انتهى، والخ
 حجر.

، وقيل: الذباب الشر الدائم، انتهى، وحاصل المعنى  ، أي ىذا شـؤ وفي النهاية: الذباب الشـؤ
على التقرير األوؿ أف شعره صلى اهلل عليو وآلو وسلم تارة يصل على أصوؿ أذنيو، وتارة يجاوز 

إلى المنكبين وكاف  شحمة أذنيو إذا جعلو وفرة ولم يفرقو، فإف فرقو ولم يجعلو وفرة وصل
جمة، وعلى التقرير الثاني: أف عقيقتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا لم تفترؽ بل استمرت 

مجموعة لم يجاوز شعره شحمة أذنيو، بل يكوف حذاء أذنيو فقط، فإف انفرقت عقيقتو جاوز 
 شعره شحمة أذنيو بل وصل إلى المنكبين، واهلل اعلم.

(4/513) 

 

حديث: دخل عليو عمار وىو يرجل مسائح من شعره، والمسائح: ما بين  وذكر ابن األثير
األذف والحاجب يصعد حتى يكوف دوف اليافوخ، وقيل: ىو الذوائب، وشعر جانبي الرأس 

واحدىا مسيحة، انتهى، وسيأتي بلفظ: ليس في رأسو ولحيتو عشروف شعره بيضاء يواريهن 
قنى العرنين على ما في رواية الترمذي في حديث الدىن أي يسترىن، فبل يبدين معو، وقولو: أ

ىند بن أبي ىالة بلفظ: أقنى العرنين بكسر العين المهملة وسكوف الراء على زنة فعلين، وأقنى 
أي محدودب األنف الرتفاع وسطو على طرفيو، أي صلتهما، سائل الخدين غير مرتفع 

ع( عند البيهقي في الدالئل، وابن الوجنتين، والسهل ضد الحزف. انتهى، وما في )جمع الجوام
 عساكر بلفظ: سهل الخد.



(4/514) 

 

وفي النهاية بلفظ: أقنى العرنين أي ليس بغليظ و، والقناء في األنف طولو، ورقة أرنبتو مع 
حدب في وسطو، وزاد غيره، فلم يكن طولو استواء بل كاف في وسطو بعض ارتفاع، وىو وصف 

قنواء، والعرنين: األنف، وقيل: رأسو، وجمعو عرانين. انتهى، مدح، يقاؿ: رجل أقنى، وامرأة 
وقيل: ىو ما صلب من األنف، والمناسب ىنا إطبلقو على األنف كلو، وعرانين الناس أشرافهم، 

وعرانين السحاب أوؿ مطره، وزاد في حديث ىند بن أبي ىالة: لو نور يعلوه بجسمو، وىذه 
و ثقات، والضمير في لو للعرنين؛ ألنو األقرب وجعلو زيادة ]مقبولة[؛ ألنها من عدؿ، وروات

بعيداً من السياؽ ال يخلو عن الشقاؽ، ويحتمل أنو للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألنو 
األصل، وكذا الضمير في قولو: يحسبو من لم يتأملو أشم أي وىو في الحقيقة غير أشم، 

ىا، وإشراؼ األرنبو قليبًل، وحاصل المعنى والشمم بفتحتين ارتفاع قصبة األنف مع استواء أعبل
أف الرائي لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يظنو أشم لحسن قناه ولنور أعبله، ولو أمعن النظر 

 لحكم بأنو غير أشم.

(4/515) 

 

 ]معنى سهل الخدين[
وقولو: )سهل الخدين( كما في حديث ىند بن أبي ىالة عند الترمذي أي أملسهما، ليس فيهما 

 وال انخفاض ومفردىما خد، وجمعو خدود، وىو من المحجر إلى اللحى من الجانبين. نتو
وفي النهاية: وفي صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو سهل الخدين، فالمراد بو مطلق الخد 

 وىو من التعبير بالمفرد عن المثنى.
 وفي رواية: أسبل الخدين، وعلى كل فالمعنى أنو كاف غير مرتفع الخدين.

(4/516) 

 

 ]معنى دقيق المسربة[
بالداؿ المهملة على ما في رواية ىند بن أبي ىالة عند الترمذي، وفي -وقولو: )دقيق المسربة( 

حديث علي عند البيهقي في الدالئل، وابن عساكر، وفي رواية لهما بالراء رقيق المسربة، 



ما بينتو رواية علي عند ووصف المسربة بالدقة للمبالغة إذ ىي الشعر الدقيق الطويل، ك
الترمذي، وأحمد بن حنبل، وذكره في )جمع الجوامع( عند ابن جرير، وأبو يعلى الموصلي، 
والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر بلفظ: طويل المسربة أي طويل شعر المسربة، وبقولو لو 

إلى سرتو   شعر من لبتو إلى سرتو يجري كالقضيب وبما سيأتي بلفظ: دقيق المسربة من لبتو
كالخط أو كالقضيب، وكلها بمعنى أف مسربتو كانت دقيقة خفيفة من لبتو إلى سرتو تجري  
كالقضيب وىو صريح كبلـ اإلماـ عليو السبلـ في الخبر بقولو: لو شعر من لبتو إلى سرتو 

يجري كالقضيب لم يكن في صدره وال في بطنو شعر غيره إال نبذ في صدره كما في رواية ابن 
لو شعر من لبتو إلى سرتو يجري كالقضيب ليس في بطنو، وال في صدره، أي ما عدا سعد 

أعبله، وفي راوية البيهقي لو شعرات في سرتو تجري كالقضيب ليس على صدره أي ما عدا 
أعبله أخذاً مما سيأتي وال على بطنو غيره، وذكره ابن حجر بزيادة، وعلى ىذا فالمسربة بفتح 

، وضم الراء، وفتح الموحدة كمكرمة، وقد يفتح الراء اسم لما دؽ من الميم وسكوف المهملة
 شعر الصدر سائبلً من اللبة إلى السرة أو إلى الجوؼ كما في النهاية وغيرىا.
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وذكر الترمذي في الشمائل: كبلـ األصمعي من طريق أبي جعفر محمد بن الحسين يقوؿ: 
ي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حديث علي إلى أف سمعت األصمعي يقوؿ في تفسير صفة النب

 قاؿ: والمسربة ىو الشعر الدقيق الذي كأنو قضيب من الصدر إلى السرة. انتهى.
والقضيب: ىو السيف الدقيق أو العود أو الغصن أي من أعلى الصدر لما تقدـ أنها من اللبة 

ىند بن أبي ىالة عند الترمذي بلفظ: إلى السرة، وفي رواية: إلى العانة وال ينافيو ما في رواية 
موصولة ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط أي خط الكتابة، وروي كالخيط أي يمتد فشبو 

امتداده بجرياف الماء، واألوؿ شبهو بالقضيب إال أنو يمكن أف يكوف التشبيو بالخط أبلغ 
لمسربة، والتشبيو للقضيب إلشعاره بأف الشعرات مشبهة بالحروؼ، وىذا معنى قولو: دقيق ا

أبلغ ألشعاره باجتماع الشعرات، وحسن نظامها، وامتدادىا بالقضيب، وما في حديث علي بن 
أبي طالب عند الترمذي بلفظ: أجرد ذو مسربة أي غير أشعر، وذكره في النهاية ال يعارض ما 

لك، وإنما أراد بو ذكر بالماء في النهاية بلفظ: األجرد الذي ليس على بدنو شعر، ولم يكن كذ
أف الشعر كاف في أماكن من بدنو كالمسربة، والساعدين، والساقين فإف ضد األجرد األشعر، 

 وىو الذي على جميع بدنو شعر، انتهى.
 وما ذكرنا أولى مما فسر بعض أىل اللغة األجرد بمن ال يعمو الشعر.
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شعر، فمردود بقوؿ القاموس: األجرد إذا وأما قوؿ البيهقي في التاج: معنى أجرد ىنا صغير ال
جعل وصفاً للفرس كاف بمعنى صغير الشعر، وإذا جعل وصفاً للرجل كاف بمعنى ال شعر عليو، 

انتهى، وىو محموؿ بأف ال شعر على جميع بدنو إال األماكن المذكورة على أف لحيتو كانت  
أشعر الذارعين، والمنكبين، كثة، وسيأتي وكذلك ما تقدـ عن علي وغيره، وقد جاء في صفتو 

وأعلى الصدر ذكره في النهاية، ولما في حديث ىند بن أبي ىالة بلفظ: عاري الثديين والبطن، 
وما سوى ذلك أشعر الذارعين والمنكبين، وأعلى الصدر، وذكره ابن األثير في نهايتو بلفظ: 

أنو لم يكن عليهما شعر أي عاري الثديين، ويروى الثندوتين وىما للرجل كالثديين للمرأة أراد 
 خالي الثديين والبطن من الشعر غير نبذ في صدره يسيره كما في حديث المجموع.

وفي رواية: مما سوى ذلك وىي أنسب وأقرب أي سوى محل الشعر المذكور الذي ىو 
المسربة، والذراعين والمنكبين، فهذه الثبلثة شعرىا غزير كثير، ونبذ في أعالي الصدر كما في 

واية ىند بن أبي ىالة عند الترمذي بلفظ: أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر أي كثير ر 
الشعر في ىذه األماكن بخبلؼ اإلبط، والعانة، فإنو لم يكن لو شعر بهما، وقاؿ بعضهم: وال 
شعر تحت إبطيو، ولعلو أخذه من ذكر أنس وغيره بياض إبطيو، ورده المحقق أبو زرعة بإنو ال 

ـ من البياض فقد الشعر على أنو ثبت أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ينتفو كما في يلز 
 القارئ.
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 ]معنى كث اللحية[
وقولو: )كث اللحية( على ما في حديث ىند بن أبي ىالة عند الترمذي بلفظ: كث اللحية، 

كث اللحية أي كثير   وىكذا في )جمع الجوامع( عند البيهقي في الدالئل، وابن عساكر بلفظ:
 شعر اللحية.

، -أي كثير شعر اللحية-وفي النهاية: في صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كث اللحية. انتهى، 
وفي النهاية أيضاً الكثاثة في اللحية أف تكوف غير دقيقة وال طويلة، وفيها كثافة يقاؿ: رجل كث 

: كث بالضم، انتهى.  اللحية بالفتح، وقـو
 أحمد: ضخم الرأس واللحية. وما في رواية

وفي )جمع الجوامع( عند ابن جرير وأبي يعلى الموصلي، والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر 



بلفظ: عظيم اللحية، وفي رواية: كثيف اللحية، ال يعارض ما ذكرنا لداللة كل منها على ما 
ة غير طويلة، واشتراط ذكرنا، وعلى كل فالمعنى أف لحيتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كانت غليظ

جمع من الشراح مع الغلظ القصر متوقف على نقل من كبلـ أىل اللساف، وقد تقدـ في مسألة 
إحفاء الشارب أنو كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأخذ من طولها وعرضها، واللحية بكسر البلـ 

 ن.على األفصح أشهر من فتحها أي الشعر النابت على الذقن، وىو مجتمع اللحيي
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تنبيو ذكرنا فيما تقدـ وسيأتي بلفظو، وليس في راسو ولحيتو عشروف شعرة بيضاء... إلى آخره، 
وذلك فيما ذكره الترمذي في الشمائل المحمدية في حديث أنس بن مالك السالف ذكره 

بلفظ: وليس في رأسو ولحيتو عشروف شعرة بيضاء، أي والحاؿ أنو ليس في رأسو ولحيتو إلى 
خره، فالواو للحاؿ وجواز العصاـ جعلها للعطف وىو بعيد ال فاسد كما زعمو بعضهم أي بل آ

أقل بدليل خبر أبي سعد بسند صحيح عن أنس ما كاف في لحيتو ورأسو إال سبع عشرة شعرة 
بيضاء، أو ثماف عشرة، وخبر ابن عمر: كاف شيبو نحواً من عشرين أي قريباً منها، وفي بعض 

قتضي أف شيبو ال يزيد على عشر شعرات إليراده بصيغة جمع القلة لكن خص األحاديث ما ي
 ذلك بعنفقتو.

وفي المستدرؾ: عن أنس لو عددت ما أقبل من شيبو في لحيتو ورأسو ما كنت أزيدىن على 
إحدى عشرة لكن ىذا بالنسبة لما يرى من الشعرات بالتخمين إذ يبعد أف الصحابي يتفحص ما 

 تحقيق، ونفي الشيب.في أثناء شعره بال
وفي رواية: المراد نفي كثرتو ال أصلو، وسبب قلة شيبو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو شين؛ ألف 

النساء يكرىنو غالباً، ومن كره من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم شيئاً كفر ومن ثم صح عن 
فبل ينافي خبر أف الشيب  أنس ولم يشنو اهلل بالشيب، والمراد أنو شين عند من يكرىو ال مطلقاً 

 نور ووقار من حديث أبي ىريرة عند مالك في الموطأ.
وأما أمره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بتغييره فبل يدؿ على أنو شين مطلقاً بل بالنسبة لما مر، 
والجمع بين األحاديت ما أمكن أسهل من دعوى النسخ. انتهى ملخصاً من المناوي وفتح 

 الباري.
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 ]معنى أف عنقو صلى اهلل عليو كالفضة[
وقولو: )كأّف عنقو إبريق فضة( أي كأّف عنقو الشريف عنق صورة إبريق متخذ من الفضة، فشبو 

عنقو الشريف بعنق اإلبريق المتخذ من الفضة في االستدارة، واالعتداؿ والطوؿ، واللمعاف، 
بل في صفاء الفضة لما في  واإلشراؽ والجماؿ وحسن الهيئة والكماؿ ال في لوف البياض

حديث ىند بن أبي ىالة بلفظ: كأف عنقو جيد دمية في صفاء الفضة لبعد ما بين لوف العاج، 
ولوف الفضة من التفاوت، وجيد دمية بكسر الجيم وسكوف التحتية، ثم مهملة أي عنق، والدمية 

العاج ونحوه، وسيأتي  بضم الداؿ المهملة وسكوف الميم بعدىا مثناة تحتية الصورة المتخذة من
بزيادة لفظ: وفي عنقو سطع أي ضوء كأنو جيد دميو في صفاء الفضة، وفي التشبيو بهما بحث 

 بأف في أنواع المعادف ما ىو أحسن نظارة من الفضة والعاج ونحوىما كالبلور فلم آثرىما.
ي تحسينها ما وأجيب: بأف ىذه الصور قد تكوف مألوفة عندىم دوف غيرىا؛ ألف مصورىا يبالغ ف

 أمكنو.
وقولو: لو شعر من لبتو... إلى آخره تفسير لقولو: دقيق المسربة، وتقدـ الكبلـ على ذلك، 

واللبة: بفتح البلـ والباء الموحدة المشددة بعدىا اثنتين من أعلى، وىي المنحر أسفل الرقبة 
 ة من الصدر.مما يلي الصدر، وقيل: النقرة فوؽ الصدر التي فوؽ الصدأ و موضع القبلد

قاؿ ابن قتيبة: من قاؿ أنها النقرة في الحلق فقد غلط، والجمع لبات مثل حبة وحبات ذكره 
 في المصباح.

وقولو: شثن الكفين والقدمين على ما في رواية اإلماـ أحمد بن حنبل عن علي بلفظ: شثن 
 الكفين والقدمين.
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موصلي والبيهقي في الدالئل وابن عساكر بلفظ: وفي الجامع الكافي عن ابن جرير وأبو يعلى ال
شثن الكفين والقدمين، وسيأتي بلفظ: بزيادة وأتبعهما مسح القدمين، وفي حديث البراء بن 

عازب وىند ابن أبي ىالة عند الترمذي: شثن الكفين والقدمين، وذكره البخاري تعلقياً بلفظ: 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم شثن القدمين وقاؿ ىشاـ عن معمر عن قتادة، عن أنس: كاف النبي 

 والكفين .
قاؿ الحافظ بن حجر: وصلو اإلسماعيلي من طريق علي بن بحر، عن ىشاـ، عن يوسف بو 

سواء وأخرجو يعقوب بن سفياف عن مهدي بن أبي مهدي، عن ىشاـ، عن يوسف، وما أخرجو 
لقدـ، فالمراد مطلق البيهقي في الدالئل، وابن عساكر من طريقين بلفظ: شثن الكف، وا



الكف، والقدـ، فتحمل على الكفين والقدمين للتصريح بهما في الرواية المذكورة عنهما، ومن 
التعبير بالمفرد عن المثنى، وقد ورد مثل ذلك كثير، والشثن بالمثلثة كما في شرح الشمائل 

و السيوطي المحمدية وىو بفتح الشين المعجمة، وسكوف المثلثة وبكسرىا بعدىا نوف وضبط
 بالمثناة الفوقية.
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وفي النهاية: معناه أف كفيو وقدميو يميبلف إلى الغلظ والقصر، وقيل: ىو الذي في أناملو غلظ 
بل قصر، وذلك محمود في الرجاؿ، وفسره األصمعي فيما نقلو عنو الترمذي، قاؿ: والشثن 

ثن المضاؼ للكفين والقدمين، ال الغليظ األصابع من الكفين والقدمين وىذا منو تفسير للش
للشثن مطلقاً، إذ ىو الغليظ، وفسره ابن حجر بلفظ: األصابع والراحة وىو المتبادر، ويؤيده 

روايو البخاري في صحيحو من حديث أنس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ة عند البخاري أيضاً في ضخم اليدين والقدمين ، لم أر قبلو وال بعده مثلو، ورواية أبي ىرير 

صحيحو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضخم القدمين حسن الوجو لم أر بعده 
مثلو، وذكره البخاري أيضاً في صحيحو تعليقاً بلفظ: وقاؿ أبو ىبلؿ أنبأنا قتادة، عن أنس أو 

القدمين، لم أر بعده جابر بن عبد اهلل: كاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضخم اليدين و 
 شبيهاً بو، ووصلو البيهقي قي الدالئل.

قاؿ ابن بطاؿ: كانت كفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ممتلئة لحماً غير أنها مع غاية ضخامتها  
كانت لينة كما ثبت في حديث أنس عند البخاري في المناقب ما مسست خزاً وال حريراً ألين 

 لو وسلم .من كف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآ
وفي رواية عن أنس: ما مسست ديباجاً وال حريراً ألين من كف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم ، بكسر السين األولى على األشهر.
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قاؿ ابن حجر في الفتح: وأما قوؿ األصمعي الشثن غلظ مع خشونة فلم يوافقو على تفسيره 
لظ مع القصر أولى. انتهى، ومثلو في النهاية قاؿ: إنهما بالخشونة، والذي فسره أبو عبيد بالغ

يميبلف إلى الغلظ والقصر، وقيل: ىو الذي في أناملو غلظ، وال قصر، ويحمد ذلك في 
 الرجاؿ؛ ألنو أشد لقبضهم ويذـ في النساء، انتهى.



وفي المصباح: رجل شثن األصابع، وزف فلس غليظهما، وقد شثنت األصابع من باب تعب إذا 
 لظت من العمل.غ

وفي القاموس: شثنت كفو خشنت وغلظت فمقتضاه أف الشثن معناه الخشن الغليظ وعليو فهو 
محموؿ على وصف)حالتي كف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فكاف إذاعمل بكفو في الجهاد 

أو في مهنة أىلو صار كفو خشناً للمعارض المذكور، وإذا ترؾ ذلك رجع كفو إلى أصل جبلتو 
 ن النعومة ذكره ابن بطاؿ.م

وقاؿ القاضي عياض: فسر أبو عبيد الشثن بالغلظ مع القصر، قد تعقب بأنو ثبت في وصفو أنو  
 كاف سايل األطراؼ، انتهى.

قلت: أخرجو الترمذي في الشمائل المحمدية من حديث ىند بن أبي ىالة بلفظ: سائل 
بالسين المهملة أي طويلها طوالً األطراؼ، أو قاؿ: شائل األطراؼ، شك الرواي، فاألوؿ 

 معتدالً بين اإلفراط والتفريط، فكانت مستوية مستقيمة، وذلك مما يمدح بو.
قاؿ ابن األنباري: سائل بالبلـ، وروي سائن بالنوف وىما بمعنى، وفي نسخة: سائر بمعنى بارؽ، 

 وفي نسخ: وسائر بواو العطف، وكل ذلك إشارة إلى ضخامة سائر أطرافو.
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والثاني: بالشين المعجمة قريب من األوؿ من شالت الميزاف أرتفعت إحدى كفتيو، والمعنى 
وكاف مرتفع األطراؼ ببل احدداب وال انقباض، وحاصل ما وقع الشك سائل سائن سائر، 

شائل، ومقصود الكل أنها ليست منعقدة ]كما[ قالو الزمخشري، ويؤيد ما في حديث ىند 
ب الراحة بفتح الراء وسكوف المهملة بعد موحدة من أسفل أي واسع بطن المذكور بلفظ: رح

 الكف مع بطوف األصابع، وأصلها من الروح وىو اإلتساع.
قاؿ في فتح الباري قلت: ويؤيده قولو في رواية أبي النعماف في الباب كاف بسط الكفين، ووقع 

 موافق لوصفها باللين.في رواية الكشميني: سبط بتقديم المهملة على الموحدة، وىو 
قاؿ عياض: وفي راوية المروزي: سبط أوبسط بالشك، والتحقيق في الشثن أنو الغليظ من غير 
قيد قصر وال خشونة، وقد نقل ابن خالويو: أف األصمعي لما فسر الشثن بما مضى، قيل لو أنو 

ئاً في الحديث، ورد في صفة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فآلى على نفسو أنو ال يفسر شي
انتهى، ومجيئ شثن الكفين أو سبط الكفين، وبسط الكفين، قاؿ: داؿ على أف المراد وصف 

 الخلقة، قاؿ: وأما من فسر ببسط العطاء.
قلت: وكذا فسر رحب الراحة بالعطاء فإنو وإف كاف الواقع كذلك لكن ليس مراداً ىنا، انتهى 



وصف باطن قدميو صلى اهلل عليو وآلو وسلم  مختصرًا، ىذا وزاد في حديث ىند المذكور في
 فائدتين والثالثة بالعقب.
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األولى: قولو خمصاف األخمصين أي شديد تجافيهما على األرض لكن شدة ال تخرجو عن حد 
االعتداؿ، ولذلك قاؿ ابن األغرابي: كاف معتدؿ األخمص ال مرتفعة جداً وال منخفضة، كذلك 

واألخمص من القدـ الموضع الذي ال يلصق باألرض منها عند الوطء من  ولفظ النهاية وغيرىا،
وسط القدـ مأخوذ من الخمص بفتحتين، وىو إرتفاع وسط القدـ من األرض، والخمصاف  

كعثماف، وبضمتين، وبفتح فسكوف المبالغ فيو، وذلك ممدوح إذا كاف األخمص بقدر لم يرتفع 
، جداً ولم يسبق أسفل القدـ جدًا، فهو أح سن ما يكوف، وإذا استوى أو ارتفع جداً فهو مذمـو

وىو صفة يقاؿ: للرجل أخمص القدـ، والمرأة خمصاء، والجمع خمص، مثل: أحمر، وحمراء، 
وحمر، فإف جمعت القدـ نفسها قلت: األخامص مثل األفضل، واألفاضل أجرى لو مجرى 

بكلها، ليس لو أخمص  األسماء، ونفى األخمص في خبر أبي ىريرة، إذا وطئ بقدمو وطئ
 محموؿ على نفي عدـ االعتداؿ.

الثانية: قولو مسح القدمين ينبو عنهما الماء أي أملسهما، ومستويهما ببل تكسر، وال تشقق، 
ولذلك قاؿ: ينبو عنهما الماء بفتح التحتية وسكوف النوف، وضم الموحدة، أي يرتفع ويزوؿ 

ء لو صب عليهما، يقاؿ: نبأ الشيء تجافى وتباعد، بمبلمستهما، وقيل: معناه يتباعد عنهما الما
وبابو سما، كما في المختار، وقيل: معناه أنو ليس أخمص، وقيل: ال لحم عليهما، وروى أحمد 
وغيره أف سبابتي قدميو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كانتا أطوؿ من بقية أصابعهما، وما أشتهر من 

ه، غلط بل ذلك خاص بأصابع رجليو كما قالو بعض إطبلقهما بأف سبابتو كانتا أطوؿ من وسطا
 العلماء.
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الثالثة: في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي السالف ذكره بلفظ: منهوس العقب بسين 
مهملة أو شين معجمة، والعقب بفتح فكسر مؤخر القدـ، وفي لفظ الخبر قاؿ قلت: لسماؾ 

 ما منهوس العقب؟
 نتهى.قاؿ: قليل لحم العقب، ا



 خفيف لحمهما. -بسين وشين-وفي جامع األصوؿ ما لفظو: رجل منهوس القدمين 
، ويطلق المنهوس أيضاً على قليل اللحم -بالشين أيضاً -وفي النهاية: ويروى منهوش القدمين 

مطلقاً كما في القاموس، لكن ىذا في المنهوس مطلقاً ال في المنهوس المضاؼ للعقب كما ىنا 
 ذكرنا.فالمراد بو ما 

وفي النهاية: في صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف منهوس الكعبين أي لحمهما قليل، 
والنهس أخذ اللحم بأطراؼ األسناف، والنهش: األخذ بجميعها، وسيأتي بلفظ طويل الزندين 

بفتح الزاي وسكوف النوف، عظم الذراعين، وفي حديث ىند المذكور في صفة ذراعيو صلى اهلل 
وىو ما قالو الزمخشري ما أنحسر عنو  -تثنية زند-لو وسلم بلفظ: طويل الزندين عليو وآ

 اللحم من الذراع.
 قاؿ األصمعي: لم ير أحد أعرض زنداً من الحسن البصري كاف عرضو شبرًا، انتهى.

نعم: وجمع اإلماـ عليو السبلـ وسائر األدلة المذكورة بين الكفين والقدمين في مضاؼ واحد 
بهما بخبلؼ الرأس، والكراديس المذكورة في األدلة السالف ذكرىا، فلم يكن كذلك لشدة تناس

 لعدـ تناسبهما، واهلل أعلم.
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 ]معنى يتقلع من صخر[
وقولو: )إذا مشى كأنما يتقلع من صخر أو ينحدر من صبب(، على ما في رواية )جمع 

الحركة والقوة بمشية أىل الجبلدة  الجوامع( المذكورة، والصخر: األرض الصلبة شبو مشيو في
بفتح المهملة -والهمة في األرض الصلبة، والتقلع: ىو المشي بقوة، قالو األصمعي، والصبب: 

 مصدر ىو المكاف المنحدر. -وتكرير الموحدة
وفي القاموس: الصبب: ماء انحدر من األرض، ومن بمعنى في كما في بعض النسخ، انتهى، 

ىو النزوؿ بسرعة، والمعنى كأنما ينزؿ في موضع منحدر، ويؤيده ما في واالنحدار يدؿ عليو، و 
الترمذي بلفظ: وينحط من صبب كما في رواية إبراىيم بن محمد بن علي، عن علي: إذا مشى 

تقلع كأنما ينحط من صبب، لقولو: أو ينحدر من صبب، وظاىر الخبر يدؿ على أف مشيو 
كلية بدنو كالمنحدر من صبب بقوة عند رفع رجلو من صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف سريعاً ب

األرض كأنو يقطع شيئاً من األرض كما في حديث ىند: إذا زاؿ زاؿ قلعاً أي إذا مشى رفع 
 رجليو بقوة كأنو يقطع شيئاً وىي مشية أىل الجبلدة والهمة ال كمن يمشي اختيااًل.



رجليو من األرض رفعاً قوياً، ال كمن  وفي النهاية: إذا مشى يتقلع أراد قوة المشي كأنو يرفع
 يمشي اختيااًل، وتقارب خطاه، فإف ذلك من مشي النساء، ويوصفن بو، انتهى.
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وقلعاً: حاؿ أو مصدرعلى تقدير مضاؼ أي زواؿ قلع، وفيو خمسة أوجو: فتح أولو مع فتح 
األصل انتزاع الشيء من  ثانيو، وكسره وسكونو، وضم أولو مع سكوف ثانيو، وفتحو، والتقلع في

أصلو أو تحويلو عن محلو، كبلىما صالح؛ ألف مراده أف يرفع رجلو بقوة ويحولها كذلك، وال 
ينافيو لفظ: يتكفأ لما في رواية اإلماـ أحمد: إذا مشى يتكفأ تكفأ كأنما يتقلع من صخر، وفي 

وكأ، وإذا ظرفية ال رواية أنس عند الترمذي: إذا مشى يتكفأ، وفي بعض النسخ: إذا مشى يت
شرطية، وعاملها الفعل، وفي رواية نافع بن جبير بن مطعم عن علي عند الترمذي: إذا مشى 

تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب، ومعنى يتكفأ بهمز ودونو تخفيفاً كما قاؿ أبو زرعة: بميل 
تكفأ بفتح  إلى سنن المشمر وىو ما بين يديو كالسفينة في جريها، وفي رواية بلفظ: ويخطو

 الفوقية والكاؼ، وضم الفاء، ثم ىمزة أي يتمايل إلى قداـ.
وقاؿ: شمر ماؿ يميناً وشماالً كما تتكفأ السفينة، وخطأه األزىري، وقاؿ: إف ىذه مشية 

 المختاؿ.
وقاؿ عياض: ال يعد فيما قالو شمر، إذا كاف خلقو وجبّلو، والمذمـو منو ما كاف مستعمبًل 

 مقصودًا.
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قاؿ ابن األثير: ويروى أيضاً عنو غير مهموز، وذلك؛ ألنهم تركوا الهمزة منو تخفيفاً، فالتحق 
بالمعتل نحو مشى تمشياً، وإثبات الهمزة، وىو القياس، وفسر بعضهم يتكفأ بكونو يسرع في 

 مشيو كأنو يميل تارة إلى يمنة، وتارة إلى شمالو، واألوؿ أظهر، ويؤيده قولو: في خبر نافع
وإبراىيم كأنما ينحط من صبب، وقولو: ينحدر من صبب، فهو من قولهم: كفأت اإلناء أي 

قلبتو، وفي رواية كأنما يهوى من صبب، وكل من ذلك مؤكد لمعنى التقلع أو التكفأ، وعلى كل 
فهو مبالغة في التقلع والتكفأ، واإلنحطاط والنزوؿ، وأصلو اإلنحدار من علو إلى أسفل، وأسرع 

ف الماء جارياً إذا كاف منحدرًا، وذكر ابن األثير في صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ما يكو 
إذا مشى مشى مجتمعاً أي شديد الحركة، قوي األعضاء غير مسترخ في المشي، انتهى، 



وحملو على سرعة انطواء األرض تحتو خبلؼ الظاىر ذكره المناوي، وما دؿ عليو األصل، وما 
كيفية رفع رجليو عن األرض، وزاد أكد ىذه الجملة في حديث ىند بقولو: ذكرنا ىو لبياف  

 يخطو تكفياً، وفي نسخة من الترمذي: تكفؤًا.
 وأما بياف كيفية وضعهما على األرض: فقد بينتو رواية ىند بقولو: ويمشي ىونا، ذريع المشية.

الرفق، واللين: التثبت،  وفي النهاية: في صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يمشي ىوناً، الهوف:
 وفي رواية كاف يمشي الهوينا تصغير، الهونا تأنيث األىوف، وىو من األوؿ.

قولو: ىوناً بفتح الهاء، وسكوف الواو أي مع رفق ووقار، وذريع المشية بإعجاـ الذاؿ وإىماؿ 
ت العين أي واسع الخطو يرفع رجلو بسرعة، ويمد خطوه خبلؼ مشية المختاؿ مع رفق وتثبي

 دوف عجلة.
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قاؿ الراغب: الذريع الواسع، يقاؿ: فرس ذريع أي واسع الخطوة، والمشية بكسر الميم أي 
واسع الخطوة خلقة ال تكلفاً، وبهذا عرؼ أنو ال تدافع بين الهوف والتقلع والتكفؤ، وحاصل ما 

فق، ولين، وتثبت، دلت عليو ما ذكرنا من األدلة أنو كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يمشي بر 
ووقار، وحلم، وأناءة، وعفاؼ، وتواضع، فبل يضرب برجلو، وال يخفق بنعلو، وكاف مع كل ذلك 

يمد خطوه حتى كأف األرض تطوى لو، وتسرع في مشيو بقوة كالمنحط من صبب كل ذلك 
، خلقة، وجعلو غير مكترث بالمثلثة أي غير مباؿ كما سيأتي عن أبي ىريرة: إنا لنجهد أنفسنا

وأنو غير مكترث، وىذه الصفة قد وصف اهلل بها عباده الصالحين بقولو تعالى: }َوِعَباُد الرَّْحَمِن 
[، وال يخفى أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أثبت 63الَِّذيَن َيْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْونًا {]الفرقاف:

نا من كيفية مشيو صلى منهم في ذلك لما ثبت أف كل كماؿ في غيره فهو فيو أكمل، وما ذكر 
اهلل عليو وآلو وسلم ىي مشية أولي العـز والهمة، وىي أعدؿ المشيات فكثير من الناس يمشي 

قطعة واحدة كأنو خشبة محمولة، وكثير منهم يمشي كالجمل األىوج وىو عبلمة خفة العقل، 
 وعبَّر بالمضارع الستحضار الصورة.
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لتعبير بصيغة الماضي، وقولو: وإذا التفت التفت جميعاً على ما وفي رواية الصحيحين وغيرىما ا
في حديث ىند عند الترمذي، وكذا في )جمع الجوامع( بررواية البيهقي في الدالئل، وابن 



عساكر، وذكره ابن األثير في نهايتو بلفظو، ومثلو عند الترمذي برواية إبراىيم بن محمد بن 
دؿ جيمعاً أي التفت بجيمع أجزائو فبل يلوي عنقو يميناً أو علي، عن علي إال أنو قاؿ: معاً، ب

شمااًل، إذا نظر إلى الشيء غير المواجو لو، وال يسارؽ النظر لما في ذلك من الخفة وعدـ 
الصيانة، وإنما كاف يقبل جميعاً، ويدبر جميعاً؛ ألف ذلك أليق بجبللتو، ومهابتو، وينبغي كما قاؿ 

اتو وراءه، أما لو التفت يمنة أو يسرة فالظاىر أنو بعنقو الشريف، الدلمي: أنو يخص ىذا بالتف
وقولو: لم يكن بالطويل وال بالقصير، وال العاجز كما في بعض الشواىد السالف ذكرىا، وفي 
بعضها بلفظ: ليس بالطويل إلى آخره، والنفي سواء كاف بالحرؼ أو بالفعل ىو لنفي مضموف 

وقيل: ىو لنفي مضمونها في الماضي، وعليو فيكوف حاالً ما  الجملة حااًل وىو المناسب ىنا،
ضية لقصد دواـ نفيها، وىذا على تقدير تماـ الجملة المنفية بلفظ البائن على ما في خبر أنس 

بن مالك عند الترمذي، والبخاري وغيرىما بلفظ: ليس بالطويل البائن لتعلق الجاريو في خبر 
خبر وىو بالهمزة ال بالباء لوجوب إعبلؿ اسم الفاعل، إذا المجموع، وشواىده لتماـ فائدة ال

أعل فعلو كبائع، وقائل، وىو من باب يبين إذا ظهر وعليو فهو بمعنى الظاىر طولو؛ ألف البائن 
ىو الخارج في الطوؿ عن حد االعتداؿ؛ ألف فرط الطوؿ مما يذـ بو الشخص، وكذا فرط 

 وآلو وسلم سجد القصر، وجاء في الحديث أنو صلى اهلل عليو
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شكراً لرؤية رجل قصير، وفي حديث أمير المؤمنين علي عند الترمذي من طريق إبراىيم بن 
محمد وغيره بلفظ: ليس بالطويل الممغط أي الذاىب طواًل، قالو األصمعي، وال بالقصير 

يد المذكور، المتردد، عطف على قولو ليس بالطويل، وال زائدة لتأكيد النفي المنصب إلى الق
والمتردد ىو الداخل بعضو في بعض قصراً قالو األصمعي أي المتناىي في القصر بكسر ففتح، 

فلشدة قصره كأف بعض أعضائو دخل في بعض، فيتردد الناظر أىو صبي أـ رجل، فيقيد بهما 
خبر المجموع ليتوجو النفي إليهما، وإنما وصف بأنو ليس بالطويل البائن عند البخاري، 

ترمذي من طريق أنس بن مالك، ولم يصف القصير بمقابلو وفيما تقدـ، قاؿ: ليس بالطويل وال
الممغط، لم يصف القصر بمقابلو، بل وصفو بالمتردد؛ ألنو كاف إلى الطوؿ أقرب كما في رواية 

البيهقي، وابن جرير، وابن عساكر المذكورة آنفاً بلفظ: ال قصير وال طويل وىو إلى الطوؿ 
رأه جهرة، ويؤيده خبر ابن أبي ىالة المذكور بلفظ: كاف أطوؿ من المربوع؛ ألف أقرب لمن 

القرب من الطوؿ في القامة أحسن وألطف، وأقصر من المشذب أي من الطويل البائن مع 
نحافة، وأصلو النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدىا أي قطع كما قالو علي القارئ، وىو 



 كن بالطويل الممغط.الموافق للخبر المذكور لم ي
قاؿ أبو عيسى الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقوؿ: سمعت األصمعي قاؿ: 

 سمعت أعرابياً يقوؿ في كبلمو: تمغط في نشابتو أي مدىا مداً شديدًا، انتهى.
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وأصل الممغط من مغطت الحبل، فأنغمط أي امددتو فامتد، والنشابة بضم النوف، وتشديد 
شين المعجمة، وموجدة، وبتاء التأنيث ودونها السهم، وإضافة المد إليها مجاز؛ ألنها ال تمد، ال

وإنما يمد وتر القوس، والممغط بضم الميم األولى، وفتح الثانية مشددة، وكسر الغين المعجمة 
ذا بعدىا طاء مهملة، وأصلو المنمغط بنوف المطاوعة، فقلبتو ميماً، وأدغمت في الميم، وعلى ى

 فالممغط اسم فاعل من اإلنمغاط.
وفي جامع األصوؿ: المحدثوف يشددوف الغين أي مع تخفيف الميم الثانية، وعليو فهو اسم 
مفعوؿ من التمغظ، واختاره الجزري، وىو بمعنى البائن في راوية، والمشذب في أخرى، وكل 

موحدة، وفتحها أي مع ذلك ال ينافي وصفو آخر الحديث، وكاف ربعة بفتح أولو، وسكوف ال
مربوعاً متوسطاً، ويسمى مقصداً كما في خبر أبي الطفيل، وحديث أنس بلفظ: ربعة، وما في 
خبر البراء: رجبًل مربوعاً ىو بمعنى أربعة، ورجبلً بضم الجيم في جميع الروايات كما أف من 

ر ابن أبي ىالة وصفو بالربعة أو بكونو مربوعاً ال ينافي أنو كاف يضرب إلى الطوؿ كما في خب
المذكور، فاستباف أف من وصفو بالربعة أراد األمر التقريبي، ولم يرد التحديد، ولفظ: ليس 

بالطويل، وال بالقصير في خبر أنس وغيره، وما في المجموع وشواىده تفسير بكونو ربعة، كما 
فع: ليس أف كل ذلك ال ينافي أنو إلى الطوؿ أقرب لما في خبر البراء بن عازب، وحديث نا

بالطويل وال بالقصير أي بل كاف ربعة من القـو لكن إلى الطوؿ أقرب، لما أخرجو البيهقي، وابن 
 عساكر، وفيو بلفظ: ليس بالذاىب طوالً وفوؽ الربعة إذا جاء مع القـو غمرىم.
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ي خبر أبي وفي رواية عن أبي ىريرة: كاف ربعة وىو إلى الطوؿ أقرب ، وال ينافي أيضاً مقصداً ف
الطفيل بتشديد الصاد المفتوحة على أنو اسم مفعوؿ من باب التفعل أي متوسطاً، فالمراد أنو 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم متوسٌط بين الطوؿ والقصر مائبلً عن طرفي اإلفراط والتفريط إذا كاف 
ره فهو إلى الطوؿ منفرداً إال إذا كاف مع القـو قائماً أو جالساً أو مشى معو أحد، ورآه أحد جه



أقرب لما ورد عن البيهقي، وابن عساكر لم يكن يماشيو أحد إال طالو، ولربما أكتنفو الرجبلف 
 الطويبلف فيطولهما، فإذا فارقاه نسب على الربعة.

وذكر الترمذي في شرح الشمائل: كاف إذا جلس صلى اهلل عليو وآلو وسلم يكوف كتفو أعلى 
بل يتطاوؿ عليو أحد صورة كما ال يتطاوؿ عليو أحد معنى، فهذه من الجالس، والسر في ذلك لئ

 معجزة لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

(4/536) 

 

 ]معنى كأنما عرقو اللؤلؤ[
وقولو: كأنما عرقو اللؤلؤ أي مثل حب اللؤلؤ لما سيأتي بلفظ: إذا عرؽ انحدر مثل الجماف في 

م حب اللؤلؤ، شبَّو عرؽ بدنو الشريف رائحة المسك، والجماف بضم الجيم، وتخفيف المي
الخارج إلى ظاىر جسمو الشريف باللؤلؤ في التدوير والصفاء، ثم ذكر عليو السبلـ ريح عرقو، 
فقاؿ: أطيب من المسك أي األذفر كما ىو في رواية البيهقي في الكامل، وابن عساكر، وابن 

سيأتي عن أنس بلفظ، وال جرير المذكورة آنفاً، المسك معروؼ وىو أطيب المشمومات، و 
شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بكسر الميم 

 األولى على األشهر.
نعم: قد عرفت ما دؿ عليو خبر المجموع من الشمائل المحمدية في َخْلقو وُخُلقو التي ال 

لعرب كما سبق المقاؿ بذلك، توجد في ذات أحد قبلو وال بعده، وكلها حميدة ممدوحة عن ا
وعرفت أف خبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد روي من ثبلث طرؽ باختبلؼ يسير لكن 

الموصوؿ منها رواية المجموع، ورواية نافع بن جبير بن مطعم عند الترمذي، وأحمد، وابن 
يم بن محمد بن جرير، وأبو يعلى الموصلي، والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر، ورواية إبراى

علي بن أبي طالب عن علي عند الترمذي، وذكره ابن ىشاـ في السيرة عن ابن إسحاؽ مرسلة؛ 
ألف إبراىيم بن محمد لم يدرؾ علياً كما عرفت أيضاً، أنما نص عليو خبر المجموع ىو من 

أشمل ما ذكره الوصَّافوف السالف ذكرىم في الشواىد، والكل من الوصف ببعض الجميل من 
 جزاء ذاتو الشريفة للتمثيل لمن أراد معرفة ذاتو الشريفة كما ىو منطوؽ الخبر.أ

(4/537) 

 



 ]ذكر الروايات التي لم ترد في المجموع في صفة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
تتمة لذكر ما لم يذكره خبر المجموع من نعت خلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

الخبر، وبياف ما جاء في ذلك من األلفاظ الغريبة لتتميم الفائدة، من صفتو المذكورة في شواىد 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم ضخم الرأس في رواية اإلماـ أحمد بن حنبل عن علي، ونافع بن 

 جبير، عن علي عند الترمذي أي عظيم الرأس.
لي، والبيهقي، وابن وفي رواية الترمذي من طريق ابن أبي ىالة، وابن جرير، وأبي يعلى الموص

عساكر: عظيم الهامة أي الرأس وعظم الرأس ممدوح؛ ألنو أعوف على اإلدراكات والكماالت، 
ودليل على كماؿ القوى الدماغية، وىو آية النجابة، واسع الجبين في رواية بن أبي ىالة أي 

ؽ سليم، ممتد الجبين طوالً وعرضاً وىو جانب الجبهة وسعة الجبين محمودة عند كل ذي ذو 
والجبين كما في الصحاح فوؽ الصدغ، وىو ما أكتنف الجبهة من يمين وشماؿ فهما جبيناف 
فتكوف الجبهة بين جبينين، وبذلك يعلم أف أؿ في الجبين للجنس فيصدؽ بالجبينين كما ىو 

المراد، وال بالمكلثم، وكاف في وجهو تدوير في خبر إبراىيم بن محمد المذكور، وسيأتي بلفظ: 
يس بمطهم، وال مكلثم، والمطهم بضم الميم وفتح المهملة والهاء المشددة، وىو المنتفخ ول

الوجو، والفاحش السمن، قوالف، والمكلثم بضم الميم وفتح الكاؼ والمثلثة وسكوف البلـ 
وىو القصير الحنك النائي الجبهة، وفسره األصمعي بالمدور الوجو، وفي الصحاح الكلثمة 

، والرواية فيو بلفظ اسم المفعوؿ، ومعناه: مدور الوجو، والمراد أنو أسيل اجتماع لحم الوجو
 الوجو مسنوف الخدين، وتقدـ بلفظ: سهل الخدين، ولم يكن

(4/538) 

 

مستديراً غاية التدوير، بل كاف بين االستدارة واإلسالة وىو أحلى عند كل ذي ذوؽ سليم، 
 لمفرطة دالة على الجماؿ.وطبع قويم، ونقل الذىبي: أف استدراة الوجو ا

وقولو: وكاف في وجهو تدوير أي شيء منو قليل، وليس كل تدوير حسناً كما علمت مما سبق، 
وفي أوؿ خبر ابن أبي ىالة: يتؤلأل وجهو تؤلأل القمر ليلة البدر، وإنما بدأ بالوجو؛ ألنو أشرؼ 

 يء، ويشرؽ كاللؤلؤ.ما في األنساف؛ وألنو أوؿ ما يتوجو إليو النظر، ومعنى يتؤلأل يض
وىي ليلة كمالو، ويؤيد ذلك ما  -أي مثل تؤللؤ القمر ليلة البدر -وقولو: تؤلأل القمر ليلة البدر 

وري عن أبي ىريرة أنو قاؿ: ما رأيت أحسن من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كأف 
 الشمس تجري في وجهو، وإذا ضحك تؤلأل وجهو كالبدر.



: قاؿ رجل كاف وجهو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مثل السيف، فقاؿ: ال، بل وقاؿ جابر بن سمرة
 مثل الشمس والقمر ، انتهى.

(4/539) 

 

وفي خبر البراء عند الترمذي أكاف وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مثل السيف؟ أي 
ليس مثل السيف في في االستنارة واالستطالة، فالسؤاؿ عنهما معاً، قاؿ: ال بل مثل القمر أي 

االستنارة، واالستطالة بل مثل القمر المستدير الذي ىو أنور من السيف لكنو لم يكن مستديرًا 
جدًا، بل كاف بين االستدارة، واالستطالة كما مر، وكونو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أحسن من 

التشبيو  القمر ال ينافي صحة تشبيهو بو في ذلك؛ ألف جهات الحسن ال تنحصر على أف
بالقمر، أو بالشمس، أو بهما، إنما ىو على سبيل التقريب كما تقدـ ضليع الفم في رواية جابر 
بن سمرة، وابن أبي ىالة عند الترمذي، وغيره بتخفيف الميم، وقد ُتشدد، وذكر الترمذي بعد 

 ذكر خبر جابر قاؿ شعبة، قلت لسماؾ: ما ضليع الفم، قاؿ: عظيم الفم، انتهىػ ىذا ىو
 األشهر، واألكثر، وبعضهم فسره بعظيم األسناف، وفيو نظر من وجهين:

 األوؿ: أف إضافتو للفم تمنع منو ألنها تقتضي أف المراد عظيم الفم ال عظيم األسناف.

(4/540) 

 

والثاني: أف المقاـ مقاـ مدح، وليس عظيم األسناف يمدح بخبلؼ عظيم الفم، والضليع في 
: الذي عظمت أضبلعو فاتسع جنباه، ثم استعمل في العظيم األصل كما قاؿ الزمخشري

فالمعنى عظيم الفم، وواسعو، والعرب تتمدح بسعتو، وتذـ بضيقو؛ ألف سعتو دليل على 
الفصاحة فإنو لسعة فمو يفتح الكبلـ، ويختمو بأشداقو، وذكره ابن األثير في نهايتو: واألشداؽ 

والعرب تمتدح بذلك، ورجل أشدؽ بين جوانب الفم، وإنما يكوف ذلك لرحب شدقيو، 
الشدؽ، وكاف فمو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أبيضاً نيرًا كما في النهاية في صفتو صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم ضليع الفم أشنب، الشنب البياض، والبريق والتحديد في اإلسناد، انتهى، وسيأتي 
أبيض الفم نير مفلج األسناف كما  بلفظ: أشنب مفلج األسناف بالمعجمة والنوف الموحدة أي

 في خبر ابن أبي ىالة وغيره بصيغة اسم المفعوؿ.
وفي خبر ابن عباس بلفظ: أفلج الثنيتين تثنية ثنية بتشديد الياء، وفي نسخة: الثنايا بصيغة 



 الجمع، وأفلج بالفاء والجيم أي متباعد ما بين الثنايا.
 وفي القاموس: مفلج الثنايا منفرجها.

(4/541) 

 

قاؿ الطبيبي: الفرج ىنا الفرؽ بقرينة إضافتو إلى الثنايا إذ أنفرج فوجة بين الثنايا والرباعيات، 
والفرُؽ فرجٌة بين الثنايا، انتهى، لكن ظاىر كبلـ الصحاح أف الفرج مشترؾ بينهما وعليو فبل 

راد اإلنفراج مطلقاً حاجة لكبلـ الطبيبي، وفي الفم أربع ثنايا معروفة، وما قالو العصاـ: أف الم
برده أف المقاـ مقاـ مدح، وقد صرح جمع من شراح الشفاء وغيرىم، بأف انفراج جميع 

األسناف عيب عند العرب، واأللص ضد الفلج، والمراد بو متقارب األسناف، والفلج أبلغ في 
الفصاحة؛ ألف اللساف يتسع فيها، وفي رواية أشنب مفلج األسناف والشنب بفتحتين رقة 

 األسناف، وقيل: رونقها، رقتها، وقد تقدـ كبلـ النهاية.

(4/542) 

 

وفي خبر ابن عباس: إذا تكلم رُئي كالنور يخرج من بين ثناياه أي رئي شيء لو صفا يلمع  
كالنور يخرج من بين ثناياه ظاىره أف النور من داخل الفم الشريف، وطريقو من بين ثناياه، 

يا نفسها، والكاؼ زائدة للتفخيم، ويكوف الخارج حينئذ نور ويحتمل أف أصل النور من الثنا
حسياً معجزة لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ومن ذىب إلى أنو معنوي زاعماً أف المراد بو لفظو 

الشريف على طريقة التشبيو فقد وىم وما فهم قولو رُِئَي، وىذا الحديث وإف كاف في سنده 
اني وغيرىما، بعيد ما بين المنكبين كما في رواية اإلماـ أحمد مقاؿ إال أنو خرجو الدارمي والطبر 

بن حنبل على ما في رواية البراء بن عازب، وابن أبي ىالة عند الترمذي وغيره، وبعيد روي 
بالتكبير والتصغير، وما موصولة، أو موصوفة ال زائدة كما زعمو بعضهم، ولفظ النهاية: في 

يح ما بين المنكبين أي بعيد ما بينهما لسعة صدره صلى صفتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فس
اهلل عليو وآلو وسلم والمنكباف تثنية منكب وىومجمع العضد والكتف، والمراد بكونو بعيد ما 

بين المنكبين أنو عريض أعلى الظهر، ويلزمو أنو عريض الصدر كما ىو منطوؽ خبر ابن أبي 
ة النجابة فهو مما يمدح بو في الرجاؿ، وفي ىالة، وجاء في رواية: رحب الصدر، وذلك آي

رواية التصغير إشارة إلى تقليل البعد إيماء إلى أف بعد ما بين المنكبين لم يكن منافياً لبلعتداؿ، 
جليل المشاش والكتد كما في رواية إبراىيم بن محمد عن علي بضم فمعجمتين بينهما ألف 



ي وجليل الكتد بمثناة فوقية مفتوحة أو جمع مشاشة وىي رؤوس العظاـ، وقولو: والكتد أ
 مسكورة، وفسره األصمعي بمجتمع الكتفين، وىو الكاىل تثنية كتف، بفتح أولو

(4/543) 

 

 وكسر ثانية أو فتحو مع سكوف ثانيو كما في القاموس، وقولو: وىو الكاىل بكسر الهاء.
األعلى في مما يلي  وفي المصباح: الكاىل مقدـ أعلى الظهر مما يلي العنق، وىو الثلث

الظهر، وفيو ست فقرات، ضخم الكراديس كما في رواية اإلماـ أحمد، وابن جرير، وأبو يعلى 
الموصلي، والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر، والترمذي في خبر البراء، ونافع بن جبير، عن 

قى كل علي وىو بمعنى جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظاـ كما في النهاية، وقيل: ملت
عظمين ضخمين كالركبتين والرجلين والمنكبين، أراد أنو ضخم األعضاء جليل المشاش، وفي 

رواية ضخم العظاـ أي عظيمها، والكراديس جمع كردوس بوزف عصفور، وىو رأس العظم، 
وقيل: مجمع العظاـ كالركبة والمنكب وعظم ذلك يستلـز كماؿ القوى الباطنة، وقاؿ 

ظاـ اللينة التي يمكن مضغها، وذكر في النهاية في صفتو صلى اهلل الجوىري: ىي رؤوس الع
عليو وآلو وسلم أنو كاف نعيم األوصاؿ أي ممتلئ األعضاء الواحد وصل، وقد جاء عبل 

العضدين والذراعين، واألسافل يعني الفخذين والساقين، وعبل بفتح المهملة وسكوف الموحدة 
، وفي راوية مسيح الصدر بالمهملتين والتحتية بوزف بمعنى ضخم، وجاء في رواية: مسح الصدر

عظيم أي ممسوح الصدر مستوية، وكاف في خاصرتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم انفتاؽ أي 
اتساع وىو محمود في الرجاؿ مذمـو في النساء سواء البطن والصدر يرفع سواء منوناً، ورفع 

وجر البطن والصدر على اإلضافة  البطن والصدر، وفي بعض النسخ: سواء البطن غير منوف
وجاء في سواء كسر السين وفتحها على ما في القاموس لكن الرواية بالفتح، والمعنى أف بطنو 

 وصدره الشريفين مستوياف ال ينتأ أحدىما عن اآلخر

(4/544) 

 

فبل تزيد بطنو على صدره وال يزيد صدره على بطنو، وفي رواية بلفظ: سواء البطن والظهر أي 
 ستويهما.م

وفي النهاية: في صفتو من حديث علي كاف نّفاض البطن، فقاؿ لو عمر: نفاذ البطن، فقاؿ: 
معكن البطن، وكاف عكثو أحسن من سبايك الذىب، والفضة، والنفض والنهض أخواف، ولما  



كاف في العكن نهوض ونتو مستوي البطن، قيل للمعكن نفاض البطن، ولم يكن بالمطهم على 
ة إبراىيم بن محمد، عن علي، والرواية فيو بلفظ اسم المفعوؿ فقط، وفسره ما في رواي

األصمعي بالبادف الكثير اللحم، وجاء في خبر ابن أبي ىالة بلفظ: بادف متماسك بالرفع أي في 
نفسو أي سمين سمناً معتدالً بمعنى أنو لم يكن سميناً جداً وال نحيفاً جدًا، وفي رواية بادناً 

نصب كما يقتضيو السياؽ، ورواية النصب في جامع األصوؿ، والفائق، والشفاء متماسكاً بال
، ولكن كاف متماسكاً، وجاء متماسك بالرفع أي -أي ذا لحم ليس بنحيف-للقاضي عياض 

ليس بمسترخ، بل يمسك بعضو بعضاً من غير ترجوج حتى أنو في السن الذي شأنو استرخاء 
لي: يكاد أف يكوف على الخلق األوؿ فلم تضره السن، البدف كاف كالشاب، ولذلك قاؿ الغزا

ومع ذلك فلم يكن خارجاً عن حد االعتداؿ في العظم، بل كاف معتدؿ الخلق على ما في خبر 
ابن أبي ىالة ذكره في أثناء كبلمو، وىو بفتح الخاء المعجمة، وسكوف البلـ أي معتدؿ الصورة 

عنى أف أعضاءه متناسبة غير متنافرة، وىذا الكبلـ الظاىرة، وفي راوية بلفظ: معتدؿ األجزاء بم
إجماؿ بعد تفصيل بالنسبة لما قبلو، وإجماؿ قبل تفصيل بالنسبة لما بعده، حسن الجسم 

بالنصب خبر آخر لكاف المذكورة في الخبر أي وكاف حسن الجسم، والحسن كما قاؿ بعضهم 
 عبارة عن

(4/545) 

 

ىذا ىنا صادؽ بهما جميعاً، والجسم ىو بدنو الشريف، كل بهج مرغوب فيو حساً أو عقبًل، و 
والمراد بحسن جسمو أنو معتدؿ الخلق متناسب األعضاء ذكره المناوي، وكاف صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم فخماً أي عظيماً في نفسو، مفخماً: أي معظماً في صدور الصدور، وعين العيوف ال 

تعظيمو، وقيل الفخامة في وجهو امتبلؤه  يستطيع مكابر أف ال يعظمو، وإف حرص على ترؾ
بالجماؿ، والمهابة، على كتفو صلى اهلل عليو وآلو وسلم األيسر خاتم النبوة، وىو من جملة 

أجزائو الخلقية، ومحلو أسفل من غضروؼ كتفو اليسرى أي تحت طرؼ أسفل كتفو األيسر أي 
وف جسده عليها خيبلف، وىي رأس لوحو، وىو بضعة ناشزة أي قطعة لحم كانت بارزة لونها ل

الشامة في الجسد بقدر بيضة الحمامة أو غيرىا على اختبلؼ الروايات، واألقواؿ في صفتو 
نحو عشرين قوالً ذكرىا الترمذي في الشمائل، والعامري في البهجة، وابن حجر في الفتح، 

كرنا أنو بضعة والنووي وغيرىم، منهم من استوفى ذكرىا، ومنهم من اقتصر على بعضها، وما ذ 
لحم ناشزة ىو ما ذكره الترمذي وأبو إسحاؽ، وعزاه النووي إلى رواية البخاري، ومنها وىو 

الصواب المشهور قالو الجمهور أنو كزز الحجلة كما في الصحيحين وغيرىما من السنن، وىي 



بن أبي بيت كالقبة لها أزرار وعرفت واتفقت الروايات كلها أنو كاف في الجانب األيسر إال ا
خيثمة فقاؿ: كاف الخاتم مما يلي منكبو األيمن فيو شامة سوداء تضرب إلى الصفرة، وحولها 

شعرات متواليات كأنها من عرؼ فرس، وللترمذي في باطنو )اهلل وحده ال شريك لو(، وفي 
ظاىره )توجو حيث شئت فإنك المنصور( لم يكن لنبي قبلو، وقيل: بل كاف ولكن كاف من 

 يمن،الجانب األ
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والصحيح األوؿ، وفيو إشارة إلى أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم خاتم النبيين، وىذا الخاتم ىو 
الذي ولد بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لحديث حسن مروي عن عائشة داؿ على أنو ولد بو 

إليو، ويطلبوف بين كتفيو، وكذلك كاف يعرفو أىل الكتابين التوراة واإلنجيل، حتى كانوا يرحلوف 
الوقوؼ عليو، ووصفو بذلك غير واحد من أحبار الشاـ، وملوؾ اليمن كسيف بن ذي يزف 
وغيره، والصحيح أنو كاف من خصائصو الشريفة، وكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم خافض 

ألف ىذا شأف المتأمل المشتغل بربو، فلم يزؿ مطرقاً متوجهاً إلى عالم  -أي البصر-الطرؼ 
شغوالً بحالو، متفكرًا في أمور اآلخرة، متواضعاً بطبعو، نظره إلى األرض أطوؿ من نظره الغيب م

أي ألنو أجمع للفكر، وأوسع لبلعتبار؛ وألنو بعث لتربية أىل األرض ال لتربية  -إلى السماء 
أىل السماء، ولعل ذلك كاف حاؿ السكوت، والسكوف فبل ينافى خبر أبي داود كاف إذا جلس 

ثر أف يرفع طرفو إلى السماء، وقيل: أف األكثر ال ينافي الكثرة، جل نظره المبلحظة يتحدث يك
بضم الجيم، وتشديد البلـ أي معظم نظره إلى األشياء ال سيما إلى الدنيا وزخرفتها، المبلحظة 

اي النظر باللحاظ بفتح البلـ، وىو شق العين مما يلي الصدغ، ولم يكن نظره إلى األشياء  
الحرص، والشره، بل كاف يبلحظها في الجملة امتثاالً لقولو تعالى: }َوالَ َتُمدَّفَّ كنظر أىل 

ْيَك ...{اآلية]طو: نػَ  [.131َعيػْ
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وكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسوؼ أصحابو، وفي بعض النسخ: ينس أصحابو أي يسوقهم 
ين يديو، ويمشي خلفهم كأنو برفق كما في القاموس، فكاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقدمهم ب

يسوقهم تواضعاً، وال يدع أحداً يمشي خلفو؛ ألف المبلئكة كانت تمشي خلف ظهره، فكاف 
يقوؿ: ))اتركوا خلف ظهري لهم ((، وكاف في صوتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم صحل ىو 



اد أي ما بالتحريك كالُبّحة، وأف ال يكوف حاد الصوت، ذكره في النهاية، ولكل حاؿ عنده عت
يصلح لكل ما يقع من األمور، ويفتر عن مثل حب الغماـ أي يتبسم، ويكشر حتى تبدوا أسنانو 

من غير قهقهة، وىو من فررت الدابة أفرىا فرًا إذا كشفت أسنانها لتعرؼ سنها، وأراد بحب 
أنو   الغماـ البرد شبو ثغره في بياضو، وصفائو بحب البرد، وفي وصف كبلمو وبيانو وصفاً وجهو

كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا تلكم تؤلأل وجهو نوراً تؤللؤ القمر ليلة البدر، وإف صمت 
، وإف تكلم سماه أي بينو بأبلغ بياف وعبله البهاء بفتح الموحدة أي -اي الهيبة-فعليو الوقار 

: ال الجماؿ، بل كل كبلمو وسط بين القليل وغير المفيد، والكثير الممل كما في حديث آخر
فضوؿ فيو، وال تقصير، كأف منطقو خرزات نظمن، وكثيراً ما كاف يتكلم بجوامع الكلم، ليس 

بالجافي، وال المهين أي ال يجفو أصحابو، وال يحقرىم، وال يهين أحداً من الناس، وكاف خلقو 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم القرآف كما روتو عائشة وغيرىا عند الستة وغيرىم ، وقاؿ تعالى:

[، }َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك{]آؿ 4}َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم {]القلم:
 [،وكاف أصدؽ الناس لهجة، وألينهم160عمراف:
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 عريكة أي طبيعة إلى غير ذلك.
واصفيو لمن أحب النظر  إذا عرفت ما تقدـ فاعلم إنما ذكرنا من منطوؽ أدلة ىذا الباب من

إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لمنطوؽ الخبر بلفظ: كأنا ننظر إليو، إنما ىو ببعض 
الجميل على سبيل التمثيل للمعرفة بَخْلقو الوسيم، وتناسب أعضائو، واستواء أجزائو، وما جمع 

ي أحد قبلو، وال فيمن بعده اهلل فيو من المحاسن العجيبة، والشمائل المحمدية التي ال توجد ف
لما عرفت سابقاً فيما ذكرناه عن البوصيري وغيره لعجزىم عن أف يصفوه وصفاً تاماً بالغاً على 

سيبل التحقيق، والحصر، واالستقصاء لما في منطوؽ كبلمهم من اإلجماؿ بقولو في خبر 
ىو في خبري نافع بن المجموع: لم أر قبلو وال بعده مثلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىكذا 

جبير بن معطم، وإبراىيم بن محمد كبلىما من طريق أمير المؤمنين علي عند الترمذي، وأحمد، 
وابن جرير، وأبو يعلى، والبيهقي في الدالئل، وابن عساكر بلفظ: لم أر قبلو، وال بعده مثلو 

ي بلفظ يقوؿ ناعتو: صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وما في خبر إبرىيم بن محمد أيضاً عند الترمذ
لم أر قبلو، وال بعده مثلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أي من يساويو صورة، وسيرة، وخلقاً، 

وُخلقاً، ومثل ذلك متعارؼ فيما يشق بيانو وحصره أو يعجز عن تحقيقة، ومعرفة غير خالقو 
فاتو تعالى، وكل ذلك تصريح عن نفي كوف أحد مثلو، فيدؿ على أنو ليس لو شبيو في ص



 المذكورة، وال في محاسنو، ولشرؼ الدين البوصيري في أبيات لو:
 منزه عن شريك في محاسنو

 
 فجوىر الحسن فيو غير منقسم
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وال ينافي ذلك قوؿ الصديق، وقد حمل الحسن بن علي ما لو من شبو بالنبي، ليس شبيهاً 
ي ونحو ذلك؛ ألف المنفي ىنا بعلي، وقوؿ أنس: لم يكن أحد أشبو بالنبي من الحسن بن عل

عمـو المشبو، والمثبت في كبلـ أبي بكر، وأنس نوع منو، ومما يزيدؾ وضوحاً ما ثبت أنو قد 
أسلم غير واحد لبديهية رؤيتو، وقد قاؿ نفطويو في قولو تعالى: }َيَكاُد زَيْػتُػَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم 

لنبيو يقوؿ كاف منظره يدؿ على نبوتو، وإف لم يتل  [، أنو مثٌل ضربو اهلل35َتْمَسْسُو نَاٌر{]النور:
 قرآناً، كقوؿ ابن رواحة:

 لو لم تكن فيو آيات مبينة
 

 لكاف منظره يأتيك بالخبر
 

 وقيل: أف امرأة استأذنتو في المدح فأذف لها، فقالت:
 وأفطن منك لم تَر قط عيني

 
 وأحسن منك لم تلد النساء

 
 حسنت طرفاً وشرفت قدراً 

 
 خلقت كما تشاءكأنك قد 

 
 ولحساف بن ثابت في أبيات لو منها قولو:

 وأحسن منك لم ترقط عيني
 



 وأجمل منك لم تلد النساء
 

 خلقت مبرءاً من كل عيب
 

 كأنك قد خلقت كما تشاء
 

إلى غير ذلك من األخبار، واألشعار في نعوت خلقتو الجليلة أكثر من أف تحصى، ومن العلماء 
، وسماه بالشمائل كالترمذي وغيره، ومنهم من جعلو في)ضمن كتابو  من أفرد لهذا الباب مؤلفاً 

كهذا المجموع وغيره، فسبحاف من جمع لو المحاسن التامة، وجعلو رحمة للناس عامة، وقرف 
 محبتو بمحبتو، وطاعتو بطاعتو، وجعل صبلح الدين منوطاً باتباعو.
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انو وتعالى أوجد خلق بدنو صلى اهلل عليو وآلو ومما يتعين على كل مكلف أف يعتقد أف اهلل سبح
وسلم على شيء لم يوجد قبلو، وال بعده مثلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والمغبوف من الناس 

من جهل ما اشتمل عليو ىذا الباب، وجهل خصائصو الشريفة، وما أيده اهلل من المعجزات التي 
ت وغير ذلك من الفضائل، وأنواع الكرامات منها القرآف، وخرؽ العادات، واألخبار بالمغيبا

مما يستدعي كل ذلك إلى مجلدات فجزاه اهلل عنا، وعن المسلمين خيرًا، وصلى اهلل عليو 
 وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين.

ىذا ولما أف حسن ختاـ شوط قلم الجمع بانتهاء ما يعيو السمع، واعتبره أكثر علماء اإلسبلـ 
هاية مؤلفاتهم لئلعبلـ بفراغها عرفت حسن ختاـ المجموع بذكر أجزاء ذاتو النبوية التي في ن

صدرت منها تلك العلـو الفقهية في كل أبواب الفقو، والحديثية المشتملة على أنواع من 
الترغيب والترىيب في فنوف شتى مع ما فيها من األحكاـ والمسائل الطبية وغيرىا، واعلم 

 موع، وانتهائو، ولم يبق للنفس تشوؽ لشيء ورآءهبفراغو من المج
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 ]حديث الصلوات اإلبراىيمية المسلسل[
بقولو: حدثني أبو القاسم على بن محمد النخعي قاؿ: حدثني سليماف بن إبراىيم المحاربي 



جدي أبو أمي قاؿ: عدىن في يدي نصر بن مزاحم المنقري، وقاؿ نصر بن مزاحم المنقري 
يدي أبو خالد، وقاؿ أبو خالد،: عدىن في يدي أبو الحسين زيد بن علي، وقاؿ زيد عدىن في 

بن علي: عدىن في يدي علي بن الحسين، ]وقاؿ علي بن الحسين[: عدىن في يدي الحسين 
بن علي، وقاؿ الحسين بن علي: عدىن في يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقاؿ علي 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل بن أبي طالب عدىن في يدي رس
عليو وآلو وسلم: ))عدىن في يدي جبريل عليو السبلـ، وقاؿ جبريل عليو السبلـ: ىكذا نزلت 
بهن من عند رب العزة تبارؾ وتعالى: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على 

، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد
على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما 

ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد  
مد وعلى آؿ كما تحننت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وسلم على مح

 محمد كما سلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد(( .
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قاؿ: قاؿ أبو خالد رحمو اهلل: عدىن بأصابع الكف مضمومة، واحدة واحدة، مع اإلبهاـ، ىذا 
الخبر لم يذكره في التخريج، وذكره بلفظو إسناداً ومتناً علي بن حميد القرشي، ونسبو إلى 

لفظ ما أخرجو محمد بن منصور المرادي في الذكر قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم الذكر، و 
البقاؿ، وحرب بن الحسين ، عن يحيى بن مساور، قاؿ: إسحاؽ ]بن إبراىيم: عدىن في يدي 

يحيى بن مساور، قاؿ يحيى[: عدىن في يدي أبو خالد، قاؿ أبو خالد: عدىن في يدي زيد 
ن في يدي على بن الحسين، وقاؿ علي بن الحسين عدىن في بن علي، قاؿ زيد بن علي: عدى

يدي الحسين بن علي، وقاؿ الحسين بن علي: عدىن في يدي أمير المؤمنين علي، وقاؿ 
علي: عدىن في يدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

ؿ جبريل: ىكذا نزلت بهن من عند رب وسلم: ))عدىن في يدي جبريل عليو السبلـ((، وقا
العزة: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد 

مجيد، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد 
يم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم وآؿ إبراى

مجيد، وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد كما تحننت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد 



مجيد، وسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد 
 مجيد((.
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ية القديمة وفي ىامش الذكر الرواية كلها في اتباع آؿ إبراىيم بحذؼ ))على(( في النسخ الخط
الشهيرة بالصحة، وكاف قد اثبتها الناسخ في األـ، فقشطت، وثبت أنها ثابتة في على محمد 

وعلى آؿ محمد، وفي على إبراىيم ال غير، وأما في آؿ إبراىيم فبالواو فقط دوف لفظ: 
))على((، وذكر في شفاء القاضي عياض، عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيو الحسين 

، عن أبيو علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو قاؿ: عدىن في يدي رسوؿ اهلل صلى اهلل السبط
عليو وآلو وسلم، وقاؿ: ))عدىن في يدي جبريل عليو السبلـ، وقاؿ: ىكذا نزلت من عند رب 
العزة بلفظ: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم 

م بارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إنك حميد مجيد، الله
إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم 
وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد كما تحننت 

للهم وسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، ا
سلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((. انتهى، ومثلو بلفظو في الجامع 

الكبير للسيوطي في قسم الحروؼ من قولو: ))عدىن في يدي جبريل عليو السبلـ... (( إلى 
العماؿ، قاؿ أخرجو البيهقي آخره بزيادة الواو في قولو: ))اللهم وترحم((، وىو بلفظو في كنز 

 في الشعب وضعفو، والديلمي عن عمر.
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وأخرج اإلماـ أبو طالب في أماليو بلفظ: وبو قاؿ حدثنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد 
البغدادي، قاؿ أخبرنا: أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر الزيدي قاؿ حدثني علي بن  

في يدي قاؿ: حدثني سليماف بن إبراىيم المحاربي جدي أبو كأس النخعي الكوفي وعدىن 
أمي قاؿ: عدىن في يدي نصر بن مزاحم، قاؿ نصر بن مزاحم: عدىن في يدي إبرىيم بن 

الزبرقاف التيمي، قاؿ إبراىيم بن الزبرقاف: عدىن في يدي أبو خالد الواسطي، قاؿ أبو خالد: 
ىن في يدي علي بن الحسين، وقاؿ علي عدىن في يدي زيد بن علي، قاؿ زيد بن علي: عد



بن الحسين: عدىن في يدي الحسين بن علي، وقاؿ الحسين بن علي: عدىن في يدي أمير 
المؤمنين علي عليو السبلـ، وقاؿ علي: عدىن في يدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 

السبلـ، وقاؿ جبريل:  وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))عدىن في يدي جبريل عليو
ىكذا نزلت بهن من عند رب العزة اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على 
إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على 

إبراىيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم وآؿ 
م إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد كما تحننت على إبراىيم وآؿ إبراىي

إبراىيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على إبراىيم وآؿ 
 إبراىيم إنك حميد مجيد((.

قاؿ أبو خالد: عدىن في يدي زيد بن علي باألصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع اإلبهاـ، 
 هى.انت

(4/555) 

 

وأخرج اإلماـ الحافظ أبو عبد اهلل الحاكم المعروؼ بابن البيع في كتابو )علـو الحديث(: 
عدىن في يدي أبو بكر بن داـر الحافظ الكوفي قاؿ: عدىن في يدي علي بن أحمد بن 

الحسين العجلي، قاؿ: عدىن في يدي حزب بن الحسين بن الطحاف قاؿ: عدىن في يدي 
اور الحافظ قاؿ: عدىن في يدي عمرو بن خالد وقاؿ: عدىن في يدي زيد بن يحيى بن المس

علي بن الحسين، وقاؿ: عدىن في يدي أبي علي بن الحسين، وقاؿ: عدىن في يدي أبي 
الحسين بن علي، وقاؿ: عدىن في يدي علي بن أبي طالب، وقاؿ: عدىن في يدي رسوؿ اهلل 

في يدي جبريل عليو السبلـ، وقاؿ جبريل ىكذا صلى اهلل عليو وآلو وسلم ]قاؿ[: ))عدىن 
نزلت بهن من عند رب العزة اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم 
وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على 

مد وعلى آؿ محمد كما إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على مح
ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آؿ 
محمد كما تحننت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد 

 وعلى آؿ محمد كما سلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((، انتهى.

(4/556) 

 



وذكره البدر األمير في )الروضة الندية شرح التحفة العلوية(، وقاؿ أخرجو البيهقي عن الحاكم، 
وقاؿ: ىكذا بلغنا ىذا الحديث، وأخرجو التيمي، وأبو الفضل، وابن مسدي جميعاً في 

مسلسبلتهم، والقاضي عياض في الشفاء، والديلمي إلى أف قاؿ: وقد تكلم في إسناده الحفاظ 
عمرو بن خالد، ويحيى بن المساور، وحرب بن الحسين الطحاف، إال أنو قد أجيب  من أجل

 بأنو قد توبع عليو يحيى بن المساور، وحرب بن الحسين .
 وأما عمرو بن خالد فالناس فيو فريقاف، أىل السنة قالوا: بضعفو ورده .
أبو خالد راوي مجموع وقاؿ األئمة وفقهاء اآلؿ عليهم السبلـ: مقبوؿ، وأنو ال بأس بو، وىو 

 اإلماـ زيد بن علي، انتهى.

(4/557) 

 

قلت: وقد استوفى الكبلـ في أبي خالد المؤلف رضي اهلل عنو المَوّفى ترجمتو في المقدمة بما 
أغنى عن اإلعادة، وبين الوجوه التي ضعف بها، وقرر عدـ صحة تضعيفو بها، وقبوؿ روايتو، 

أخرجو المرشد باهلل في أماليو قاؿ: أخبرنا الشريف أبو عبد  وإال فقد توبع عليو أبو خالد فيما
اهلل محمد بن الحسين بقراءتي عليو بالكوفة قاؿ: أخبرنا محمد بن علي بن الحكم قراءة عليو، 
قاؿ: أخبرني الحسن بن محمد بن الفرزدؽ الفرازي قاؿ: حدثنا الحسن بن علي بن ربع قاؿ: 

ثنا عنبسة بن سعيد، عن اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي، حدثنا عوف بن سبلـ القرشي قاؿ: حد
عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: لما نزلت ىذه اآلية: }ِإفَّ اللََّو َوَمبلَِئَكَتُو ُيَصلُّوَف 

جاء رجل فقاؿ: يا [، 56َعَلى النَِّبيِّ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما{]األحزاب:
رسوؿ اهلل قد عرفنا السبلـ، فكيف الصبلة عليك، فأخذ بيده، ثم قاؿ: ))اللهم صّل على 

محمد وآؿ محمد كما صليت على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد مجيد...(( إلى آخر لفظ 
من حديث المجموع، ثم قاؿ: ))خذىا يا علي فإنك من أىلها(( انتهى، وىذه متابعة ألبي خالد 

طريق عنبسة بن سعد، وقد وثق، وأخرجو أيضاً بلفظو من طريق عبد الرحمن بن أبي أوفى، 
وذكره في الطبقات بلفظو في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، وذكره محمد بن منصور في 
أمالي أحمد بن عيسى عن علي بن أبي عيسى عن أبيو في باب التشهد، وفيو: ))اللهم صّل 

محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد،  على محمد وعلى آؿ
 اللهم بارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما

(4/558) 

 



باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آؿ 
حمد محمد كما ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على م

وعلى آؿ محمد كما تحننت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم سلم على 
محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((، وقد 

تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو ذكر الخبر في التشهد في كتاب الصبلة بلفظو من أمالي أحمد بن 
البيهقي في الشعب، وابن مندة وغيرىما عن زيد بن علي بلفظو سنداً ومتناً، عيسى، وأخرجو 

وأخرجو أبو جعفر الطبري في تهذيبو والعقيلي من طريق حنظلة بن علي، عن أبي ىريرة مرفوعاً 
قاؿ ]قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو: ))من قاؿ[: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما 

ى آؿ إبراىيم، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على صليت على إبراىيم وعل
إبراىيم وآؿ إبراىيم،وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ 

إبراىيم ، شهدت لو يـو القيامة وشفعت لو((، ورجاؿ سنده رجاؿ الصحيح إال سعيد بن 
 فمجهوؿ.سليماف مولى سعيد بن العاص الراوي لو عن حنظلة 

(4/559) 

 

وأخرج البيهقي في الشعب نحوه، وكذا الديلمي، وابن مندة، وذكره ابن أبي زيد في رسالتو في 
صفة التشهد، وىذه من غير طريق المجموع في الثبلث الدعوات األوؿ، وذكره في كنز 

 العماؿ، وقد جمع الحافظ السيوطي في كتابو )الجواىر المكللة المشتملة على األحاديث
المسلسلة( طرؽ الحديث فرواه من ست طرؽ ، وذكر السيوطي أيضاً في كتاب )بستاف الزىاد 
في فوائد الصلوات عند الكروب والشدائد( عن علي قاؿ: عد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم في يدي، وقاؿ: ))عد جبريل في يدي، وقاؿ جبريل: ىكذا نزلت بهن من عند رب العزة 
ه بلفظو، إال لفظ: ))اللهم بارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على عزوجل((، وسرد

 إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((.

(4/560) 

 

وأخرج ابن بشكواؿ في القربة مسلسبلً بالعد وابن مسدي في مسلسبلتو من طريق حرب بن 
عن جده عن علي بن الحسن الطحاف عن عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي، عن أبيو 

أبي طالب، قاؿ: عدىن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في يدي، وقاؿ رسوؿ اهلل: 



))عدىن في يدي جبريل، وقاؿ جبريل: ىكذا نزلت بهن من عند رب العزة عزوجل، وعد اللهم 
صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، 

هم وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبرىيم إنك حميد الل
مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آؿ محمد كما ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم 
إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آؿ محمد كما تحننت على إبراىيم وعلى 

اللهم وسلم على محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على  آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد،
 إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد((.

قاؿ ابن مسدي: أنو سقط بين حرب، وعمرو ، يحيى بن المساور، وال يتصل بدوف ثبوتو إف 
شاء اهلل، وقد رواه بإثباتو الحاكم في علـو الحديث، من طريق أبي القاسم التيمي في 

والقاضي عياض في الشفاء، وكذا رواه ىناد النسفي وغيرىما، وعند البخاري في مسلسبلتو، 
األدب المفرد، وأبي جعفر الطبري في تهذيبو، والعقيلي بلفظ: ))من قاؿ اللهم صّل على 

محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم ، وبارؾ على محمد وعلى 
م وعلى آؿ إبراىيم،وترحم على محمد وعلى آؿ كما ترحمت آؿ محمد كما باركت على إبراىي

على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم شهدت لو يـو القيامة، وشفعت لو(( . قاؿ: حديث حسن 
 ورجالو رجاؿ الصحيح، انتهى.

(4/561) 

 

ولمفردات فصوؿ الخبر جملة شواىد في األمهات الست، وغيرىا من كتب السنة، وأئمة أىل 
ذكرىا عند ذكر مفردات الخبر، وتماـ شواىد الخبر، سأذكرىا إف شاء اهلل عند البيت، سيأتي 

انتهاء الكبلـ لحسن الختاـ بهذا الخبر، ذكر أقرب طرؽ إسنادي لهذا الخبر الشريف سماعاً 
وإجازة بالعد من طرؽ مشائخي بصنعاء اليمن، ومشائخهم من علماء اليمن المتصلة بعلماء 

مع مالي من الطرؽ المتصلة بعلماء الشاـ وغيرىم، والحديث قد روي الحجاز والعراؽ وغيرىم 
من طرؽ عديدة باختبلؼ يسير فيما بينها سيأتي ذكره منها الست الطرؽ التي ذكرىا الحافظ 
السيوطي في كتابو الجواىر المكللة، وكلها من طريق يحيى بن المساور، عن أبي خالد وىذه 

اية محمد بن الجوزجاني عن أبي خالد وىذه متابعة ثالثة لرواية متابعة لرواية المجموع، ومنها رو 
المجموع، ومنها ما ذكره البدر األمير في )الروضة الندية( في الكبلـ على أبي خالد في حديث 

المجموع بلفظ: وىذا الحديث من أحاديث المجموع الشريف على أف الحديث قد ثبت لو 
هلل في مسند أنس من الجامع، ولم يتكلم عليها، طرؽ أخرى ساقها الحافظ السيوطي رحمو ا



وقد قاؿ: ما سكت عنو فليس بمقدوح، ولفظها: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما 
صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم بارؾ على محمد وعلى آؿ 

لهم أرحم محمداً وآؿ محمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبرىيم إنك حميد مجيد، ال
محمد كما رحمت إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آؿ 

 محمد كما تحننت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد. انتهى.

(4/562) 

 

والسابعة: طريقة المجموع وىو يدؿ على شموؿ ىذه الدعوات المباركة على رسوؿ اهلل صلى 
عليو وآلو وسلم وعلى آلو تبعاً، وشمولها سابقاً على إبراىيم، وعلى آؿ إبراىيم الذين منهم  اهلل

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وآلو، وال خبلؼ في ذلك إال في جواز الصبلة على غير 
، ومنعها آخروف، وسيأتي، وىذا الحديث ىو  النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأجازىا قـو

بالمسلسل بالعد في اليد، أحد األحاديث المسلسلة التي جمعها كثيروف من العلماء في  الشهير
مؤلفات مستقلة منهم السيوطي، منها خمس وثمانوف حديثاً في مسلسبلتو الكبرى على 

اختبلؼ أنواع تسلسلها، ومنهم العبلمة محمد بن أحمد عقيلة في جزء مستقل سماه )الفوائد 
بن عقيلة( ذكر فيها خمساً وأربعين حديثاً على اختبلؼ تسلسلها الجليلة في مسلسبلت ا

أيضاً، ومنهم محمد بن عبد الباقي األنصاري جمع منها مائتي حديث واثني عشر حديثاً في  
كتابو المسمى )اإلسعاد باإلسناد(، كلها مسلسلة أيضاً، ومنهم محمد بن عبد الطيب الشرفي 

لمسمى )عقد الآللي في األحاديث المسلسلة الغوالي(، جمع منها ثبلثمائة حديث في كتابو ا
ومنهم محمد بن طولوف الدمشقي جمع في كتابو المسمى )المسلسبلت الوسطى( مائة حديث 
وتسعة وأربعين حديثاً على اختبلؼ أنواع تسلسبلتها، وكل ىؤالء ذكروا في مسلسبلتهم حديث 

 المجموع مسلسبلً بالعد باليد.

(4/563) 

 

فظ السخاوي: أخرجو ابن بشكواؿ في القربة مسلسبًل بالعد، وابن مسدي في قاؿ الحا
مسلسبلتو كذلك، قاؿ: ابن مسدي: وقد روي ىذا المعنى مسلسبًل بنحوه من حديث حميد 
عن أنس ثم ساقو بلفظ: عدىن في يدي رسوؿ اهلل، وقاؿ: ))عدىن في يدي جبريل، وقاؿ: 

يدي إسرافيل، وقاؿ: عدىن في يدي رب العالمين عدىن في يدي ميكائيل ، وقاؿ: عدىن في 



جل جبللو((، ثم ذكر نحوه، وقاؿ: إنو غريب من ىذا الوجو، قاؿ: وقد روي بمعناه بدوف 
تسلسل من حديث عبد اهلل بن عمرو، وذكره القاضي عياض في الشفاء من طريق المطوعي 

 عن الحاكم، ورواه غيره.
في علـو الحديث، وقاؿ: في كل شيخو، والذي فوقو، وقاؿ القاوقجي: وىكذا ىو عند الحاكم 

 وقبض فبلف خمس أصابعو، وأخرجو أبو نعيم في المعرفة مسلسبًل، وكذلك الديلمي وغيره.
وأما ما قالو البخاري في القوؿ البديع، وأخرجو الحاكم في علـو الحديث لو، ومن طريق عياض 

اؿ وغيرىما مسلسبلً أيضاً، ورجاؿ سنده في الشفاء، وأخرجو أبو القاسم التيمي، وابن بشكو 
فيهم من اتهم بالكذب، والوضع، فالحديث بسبب ذلك تألف، انتهى، فقد عرفت ما ذكرنا من 

ثبوت الخبر من طرؽ عديدة من غير طريق من ذكرىم السخاوي برجاؿ على شرط الشيخين 
 وكل ىذه الطرؽ معتضدة برجاؿ المجموع.
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سل بفتح السين المهملة ىو من صفات اإلسناد وىو في اللغة: إتصاؿ ىذا واعلم أف المسل
الشيء بعضو ببعض، ومنو سلسلة الحديد، وحده ابن جماعة بقولو: ما اتفق رواتو على صفة أو 
حالة أو كيفية، وقلَّما سلم المسلسل من ضعف في وصف التسلسل ال في أصل المتن، وىو 

ى ما سلف ذكره في حده، وينقسم إلى ما يكوف صفة عبارة عن تتابع رجاؿ اإلسناد فيو عل
للرواية، وإلى ما يكوف صفة للرواة مثاؿ األوؿ ما يتسلسل بسمعت فبلناً، أو حدثنا، أو أخبرنا 
ونحو ذلك، ومثاؿ الثاني: المسلسل بالعد باليد، ومنو المسلسل بالتشبيك باليد، ومن فضيلة 

يو وآلو وسلم فعبلً ونحوه، ومن ذلك االشتماؿ التسلسل االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عل
 بحسب األصل على مزيد الضبط من الرواة.

نعم: أكثر طرؽ الخبر بزيادة لفظ: ))اللهم(( في جيمعها، وزيادة ))على(( في آؿ محمد، وآؿ 
إبراىيم، وىي رواية محمد بن منصور، والمرشد باهلل، ورواية الشفاء بدوف ذكر الواو في وتحنن 

ورواية الحاكم بثبوت الواو فيهما، وىي زيادة من عدؿ فمقبولة، ورواية المجموع،  وسلم،
ومحمد بن منصور في الذكر، وأمالي أبي طالب كلها من طريق زيد بن علي، وقد عرفت ما فيها 

من الزيادة، والنقص فيحمل على حفظ بعض الرواة مالم يحفظو اآلخر، ويؤيد ثبوت لفظ 
و( في جميعها، رواية الحاكم المذكورة وثبوت بعضها في سائر الروايات اللهم، و)على( و)الوا

المذكورة، وما سيأتي في لفظ إسنادي إلى اإلماـ القاسم بن محمد، وإلى العبلمة محمد بن 



أحمد بن عقيلة، ثم بسند كل منهما إلى أبي خالد الواسطي، وىي زيادة من عدؿ فيجب قبولها  
 كما قرر في األصوؿ.
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قاؿ الحافظ بن حجر في فتح الباري: والحق أف ذكر محمد وإبراىيم، وآؿ محمد وآؿ إبراىيم 
ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة مالم يحفظو اآلخر، انتهى، وما أفاده ابن القيم 

أف أكثر األحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد، وآؿ محمد، وبذكر آؿ إبراىيم فقط،أو بذكر 
يم فقط قاؿ: ولم يجيء في حديث صحيح بلفظ: إبراىيم وآؿ إبراىيم معاً، وإنما أخرجو إبراى

البيهقي من طريق يحيى بن السباؽ عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، ويحيى مجهوؿ 
وشيخو مبهم، فهو سند ضعيف، أخرجو ابن ماجة من وجو آخر قوي لكنو موقوؼ على ابن 

نسائي، والدارقطني من حديث طلحة، وأخرجو البخاري في ترجمة مسعود مردود بما أخرجو ال
إبراىيم من طريق ابن أبي ليلى بلفظ كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد 

مجيد، وىكذا في قولو: كما باركت إلى آخره، وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري عند 
ن بن أبي ليلى بلفظ: على محمد وآؿ محمد، الطبراني، وأخرجو الطبري من حديث عبد الرحم

إنك حميد مجيد، وبلفظ: على إبراىيم وآؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، ومن طريق الحكم، 
 وأبي ىريرة وغيرىما قولو: اللهم.

قاؿ ابن حجر وغيره: ]اللهم[ ىذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء، وىو بمعنى يا اهلل، والميم 
 يقاؿ: اللهم غفور رحيم مثبًل، وإنما يقاؿ: اللهم اغفرلي، عوض عن حرؼ النداء، فبل

 وارحمني، وال يدخلها حرؼ النداء، إال نادرًا.
 قاؿ الراجز:

 مَّا إني إذا ما حادث أل
 

 أقوؿ يا اللهم يا اللهم
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واختص ىذا اإلسم بقطع الهمزة عند النداء، ووجوب تفخيم حرؼ النداء تخفيفاً، والميم 
من جملة محذوفة مثل: آمنا بخير، وقيل: بل زائدة كما في زرقم للشديد الزرقة،  مأخوذة



وزيدت في اإلسم العظيم تفخيماً، وقيل: بل ىو كالواو الدالة على الجمع كأفَّ الداعي قاؿ: يا 
من اجتمعت لو األسماء الحسنى، ولذلك شددت الميم لتكوف عوضاً من عبلمة الجمع، وقد 

صري: اللهم مجتمع الدعاء، وعن النضر بن شميل من قاؿ: اللهم، فقد جاء عن الحسن الب
سأؿ اهلل بجميع أسمائو، انتهى، ويشهد لقولو اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد... إلى 
قولو: حميد مجيد، وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد... إلى قولو: حميد مجيد، ما أخرجو 

ى، حدثنا: أبي حدثنا: مسعر، عن الحكم، عن ابن البخاري في صحيحو حدثنا: سعيد بن يحي
أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قيل يا رسوؿ اهلل أما السبلـ عليك فقد عرفناه، فكيف الصبلة 
عليك، قاؿ: ))قولوا اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد ، كما صليت على آؿ إبراىيم 

باركت على آؿ إبراىيم إنك إنك حميد مجيد، اللهم بارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما 
حميد مجيد((، وأخرجو البيهقي من طريق آدـ شيخ البخاري، بلفظ حديث كعب، وأخرجو 

مسلم، عن أبي مسعود البدري بلفظو، وأبو سعيد عند البخاري، وزاد ابن مسعود في روايتو: إذا 
، وأبو حاتم، نحن صلينا في صبلتنا، وأخرجو أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وابن خزيمة

، والدراوردي عن  وابن حباف في صحيحيهما بهذه الزيادة، ومثل ذلك في رواية ابن أبي حاـز
يزيد: ىو ابن عبد اهلل بن شداد، وقد رويت صفتهما من طرؽ متعددة بكيفيات مختلفة تزيد 

 على ثماف كيفيات، ومحلها التشهد في

(4/567) 

 

 بما أغنى عن ذكره اآلف فراجعو ترشد. كتاب الصبلة، وتقدـ ذكرىاللمؤلف ىنالك
قاؿ البدر األمير: وقد ثبت ثبوتاً ال مرية فيو أف الصحابة قالوا: يا رسوؿ اهلل كيف نصلي عليك، 

قاؿ: ))قولوا اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ 
آؿ محمد كما باركت على إبراىيم إنك حميد مجيد، وبارؾ على محمد النبي األمي وعلى 

إبراىيم إنك حميد مجيد((، وفي بعض الروايات بتكرير: إنك حميد مجيد في آخر الصبلة، 
وفي آخر البركة، وفي بعضها نقص: وعلى آؿ محمد، وكذا على آؿ إبراىيم، وفي بعضها 
ين االقتصار على إبراىيم، فبأيها أخذت أصبت السنة، ودخلت في زمرة المصلين عليو الفائز 

 باألجر، انتهى، وسنذكر اآلف معنى ذلك.
ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في أواخر تفسير سورة األحزاب، وفي باب الصبلة على 

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في كتاب الدعوات مما في ىذه المسألة عن أبي العالية أف 
صبلة المبلئكة عليو الدعاء، وعند ابن  معنى صبلة اهلل على نبيو ثناؤه عليو عند مبلئكتو، ومعنى



 أبي حاتم عن مقاتل بن حباف قاؿ: صبلة اهلل رحمتو، وصبلة المبلئكة اإلستغفار.
 وعن ابن عباس: أف معنى صبلة الرب الرحمة، وصبلة المبلئكة اإلستغفار.

قاضي وقاؿ الضحاؾ بن مزاحم: صبلة اهلل رحمتو، وفي رواية عنو مغفرتو، أخرجهما إسماعيل ال
 عنو.
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وقاؿ المبرد: الصبلة من اهلل الرحمة، وتعقب بأف اهلل غاير بين الصبلة والرحمة في قولو تعالى: 
[، وكذلك فهم الصحابة المغايرة في 157}ُأْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمٌة {]البقر:

[، حتى سألوا عن كيفية الصبلة مع تقدـ 56ًما {]األحزاب:قولو: }َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلي
ذكر الرحمة في تعليم السبلـ حيث جاء بلفظ: السبلـ عليك أيها النبي، ورحمة اهلل وبركاتو، 

وأقرىم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فلو كانت الصبلة بمعنى الرحمة لقاؿ لهم قد علمتم 
وف الصبلة بمعنى السبلـ عليو، وفيو نظر وأولى األقواؿ ذلك في السبلـ، وجوز الحليمي أف يك

ما تقدـ عن أبي العالية أف معنى صبلة اهلل على نبيو ثناؤه عليو وتعظيمو، والمراد طلب الزيادة 
ال أصل الصبلة، وقيل: صبلة اهلل على خلقو تكوف خاصة، وتكوف عامة فصبلتو على أنبيائو ىي 

بلتو على غيرىم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء، ونقل ما تقدـ من الثناء والتعظيم، وص
عياض عن بكر القشيري قاؿ: الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من اهلل تشريف، 
وزيادة تكرمة، وعلى من دوف النبي رحمة، وبهذا التقرير الفرؽ بين النبي، وبين سائر المؤمنين 

[، وقاؿ: قبل ذلك في 56َكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيِّ {]األحزاب:حيث قاؿ تعالى: }ِإفَّ اللََّو َوَمبلَئِ 
[، ومن المعلـو أف القدر 43السورة المذكورة }ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمبلَِئَكُتُو {]األحزاب:

ى الذي يليق بالنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ذلك أرفع مما يليق لغيره، واإلجماع منعقد عل
 أف في ىذه من تعظيم النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والتنويو بو

(4/569) 

 

 ما ليس في غيرىا.
وقاؿ الحليمي في الشعب: معنى الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم تعظيمو، فمعنى 

 قولنا: اللهم صّل على محمد عظم محمدًا، والمراد تعظيمو في الدنيا بإعبلء ذكره، وإظهار
دينو، وإبقاء شريعتو، وفي اآلخرة بإجزاؿ مثوبتو، وتشفيعو في أمتو، وإبداء فضيلتو بالمقاـ 



المحمود، وعلى ىذا فالمراد بقولو تعالى: }َصلُّوا َعَلْيِو{، ادعوا ربكم بالصبلة عليو، انتهى، وال 
م إذ تعظيم  يعكر عليك عطف اآلؿ وأزواجو، وذريتو عليو، فإنو ال يمتنع أف يدعى لهم بالتعظي

كل أحد بحسب ما يليق بو، وما تقدـ أظهر فإنو يحصل بو استعماؿ لفظ الصبلة بالنسبة إلى 
اهلل، وإلى مبلئكتو، وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد، ويؤيده أنو ال خبلؼ في جواز 

 الترحم على غير األنبياء، انتهى.
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ث الباب على جواز الصبلة على غير النبي صلى اهلل وقد استدؿ جماعة من العلماء بأحادي
عليو وآلو وسلم من أجل قولو: فيو وعلى آؿ محمد، ومنعو آخروف، وذىب فريق إلى الجمع 
بينهما بأف الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاً، والمنع إذا وقع مستقبًل، والحجة فيو أنو صار شعارًا 

كو غيره فيو، فبل يقاؿ قاؿ: علّي صلى اهلل عليو، وإف  للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فبل يشار 
كانت معناه صحيحاً، ويقاؿ: صلى اهلل على النبي وعلى وصيو أو خليفتو، ونحو ذلك، وقريب 
من ىذا أنو ال يقاؿ: قاؿ: محمد عزوجل، وإف كاف معناه صحيحاً؛ ألف ىذا الثناء صار شعارًا 

من أجاز ذلك منفرداً فيما وقع في قولو تعالى: }َوَصلِّ هلل سبحانو، فبل يشاركو غيره، وال حجة ل
[، وال في قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اللهم صّل على آؿ أبي 103َعَلْيِهْم {]التوبة:

أوفى (( ، وال في قوؿ امرأة جابر صّل علّي وعلى زوجي، فقاؿ: اللهم صلِّ عليهما ؛ ألف ذلك 
وآلو وسلم ولصاحب الحق أف يتفضل من حقو بما شاء، قوؿ وقع من النبي صلى اهلل عليو 

وليس لغيره أف يتصرؼ إال بإذنو، ولم يثبت عنو إذف في ذلك، ويقوى المنع بأف الصبلة على 
غير النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم صار شعاراً إلناس يصلوف على من يعظمونو من أىل البيت 

خبلؼ؟ حكى األوجو الثبلثة النووي في  وغيرىم، وىل المنع في ذلك حراـ أو مكروه أو
األذكار، وصحح الثاني، وقد روى إسماعيل بن إسحاؽ في كتابو أحكاـ القرآف لو بإسناد حسن 

عن عمر بن عبد العزيز أنو كتب إلى بعض عمالو أما بعد: فإنا ناساً من الناس التمسوا عمل 
 بلة علىالدنيا بعمل اآلخرة، وإف ناساً من القصاص احدثوا في الص
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خلفائهم، وأمرائهم عدؿ الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإف جاءؾ كتابي ىذا 
فمرىم أف تكوف صبلتهم على النبيئين ودعائهم للمسلين، ويدعوا ما سوى ذلك، ثم أخرج عن 



وآلو  ابن عباس بإسناد صحيح قاؿ: ال تصح الصبلة على أحد إال على النبي صلى اهلل عليو
وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات باإلستغفار، وذكر أبو ذر أف األمر بالصبلة على 

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف في السنة الثانية من الهجرة، وقيل: ىي قبل اإلسراء، 
 انتهى.

 وأخرج حديث ابن عباس ابن أبي شيبة، وإسماعيل القاضي في )أحكاـ القرآف(.
هقي والطبراني، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاؽ بلفظ: ال تنبغي الصبلة من أحد وأخرج البي

على أحد إال على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، ورجالو رجاؿ الصحيح، ولفظ: إسماعيل: 
ال تصلح الصبلة على أحد إال على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ولكن للمسلمين 

 والمسلمات اإلستغفار.
سفياف الثوري: يكره أف ُيصلى على أحد غير النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أخرجو  وقاؿ

البيهقي، وفي رواية أخرجها ىو، وعبد الرزاؽ بلفظ: يكره أف يصلى إال على نبي، انتهى، إذا 
.  عرفت ذلك فالجمهور فيما دؿ عليو حديث المجموع وشواىده اإلتياف بلفظو ىو البلـز
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ن حجر: وعن أحمد: أف اإلتياف بلفظ ما ورد أكمل، وعنو يتخير، والشافعية قالوا: يكفي قاؿ اب
أف يقوؿ اللهم صّل على محمد، واختلفوا ىل يكفي اإليتاف بما يدؿ على ذلك كاف يقوؿ بلفظ 

الخبر فيقوؿ صلى اهلل على محمد مثبًل، واألصح إجزاؤه، وذلك أف الدعاء بلفظ الخبر آكد 
بطريق األولى، ومن منع وقف عند التعبد وىو الذي رجحو ابن العربي بل كبلمو  فيكوف جائزاً 

يدؿ على أف الثواب الوارد لمن صلى على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم إنما يحصل لمن 
صلى عليو بالكيفية المذكورة، واتفق أصحابنا على أنو ال يجزي أف يقتصر على الخبر كأف 

، إذ ليس فيو إسناد الصبلة إلى اهلل تعالى، واختلفوا في تعيين لفظ: يقوؿ: الصبلة على محمد
محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم لكن جوزوا اإلكتفاء بالوصف دوف اإلسم كالنبي، ورسوؿ اهلل؛ 

ألف لفظ: محمد وقع التعبد بو فبل يجزي عنو إال ما كاف أعلى منو، ولهذا قاؿ: ال يجزي 
مثبًل في األصح فيهما، وذىب الجمهور إلى اإلجتزاء بكل لفظ  اإلتياف بالضمير وال بأحمد

 أدى المراد بالصبلة عليو، انتهى.
وقولو: وعلى آؿ محمد في الخمسة المواضع المذكورة في الخبر، اختلف العلماء في معنى 

 اآلؿ اختبلفاً كثيرًا.

(4/573) 



 

هاء ىمزة ثم ُسهَِّلْت، ولهذا قاؿ الحافظ بن حجر في فتح الباري: قيل أصل آؿ أىل، قلبت ال
إذا صغر رد إلى األصل، فقالوا: أىيل، وقيل: بل أصلو أوؿ من آؿ إذا رَجَع ُسمِّي بذلك من 
يؤوؿ الشخص، ويضاؼ إليو، ولقولو: أنو ال يضاؼ إال على معظم، فيقاؿ: آؿ القاضي، وال 

ال إلى مضمر عند يقاؿ: آؿ الحجاـ بخبلؼ أىل، وال يضاؼ آؿ أيضاً إلى غير العاقل، و 
األكثر، وجوزه بعضهم بقلة، وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قولو في قصة أصحاب الفيل 

 في أبيات لو:
 وانصر على آؿ الصليػ

 
 ػب وعابديو اليـو آلك

 
وقد يطلق آؿ فبلف على نفسو وعلى من يضاؼ إليو جميعاً، ضابطو أنو إذا قيل فعل آؿ فبلف  

ينة، ومن شواىده قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))إنا آؿ محمد ال كذا دخل ىو فيهم إال بقر 
تحل لنا الصدقة (( ، وإف ذكرا معاً فبل فهو كالفقير والمسكين، وكذا اإليماف، واإلسبلـ، 

والفسوؽ، والعصياف، ولما اختلفت ألفاظ الحديث في اإلتياف بهما معاً، وفي إفراد أحدىما  
لى أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ذلك كلو، ويكوف بعض كاف أولى المحامل أف يحمل ع

 الرواة حفظ ما لم يحفظ اآلخر، انتهى.

(4/574) 

 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بآؿ محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ىم على أقواؿ  
فإنو بذلك  كثيرة، وىو في اللغة مشترؾ بين معاف كثيرة، فقيل: أنهم من حرمت عليهم الزكاة

فسرىم راوي الخبر زيد بن أرقم السالف ذكره في الكبلـ على حديث الثقلين، والصحابي 
أعرؼ بمراده صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فتفسيره قرينة على تعيين أف المراد ]بو[ اللفظ 

المشترؾ، وصرح بذلك العبلمة البدر األمير في )سبل السبلـ(، وقد أشار المؤلف قدس اهلل 
إلى ذلك في كتاب الزكاة، وىذا نص اإلماـ الشافعي، واختاره الجمهور، واحتجوا بالخبر  سره

المذكور للحسن بن علي بلفظ: ))كخ كخ (( قالو صلى اهلل عليو وآلو وسلم للحسن حين 
التقط تمرة من الطريق خشية أف تكوف من الصدقة، ولمسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة 

ع أف ىذه الصدقة إنما ىي أوساخ الناس، وأنها ال تحل لمحمد وال آلؿ في أثناء حديث مرفو 



محمد، ثم اختلف الجمهور، فقاؿ الشافعي وجماعة من العلماء: ىم بنو ىاشم، وبنو المطلب، 
واحتجوا بما أخرجو البخاري في صحيحو من طريق جبير بن مطعم قاؿ: مشيت أنا وعثماف بن 

اهلل، فقلنا: يا رسوؿ اهلل أعطيت بني المطلب من خمس  مظعوف، وعثماف بن عفاف إلى رسوؿ
خيبر، وتركتنا ونحن وىم بمنزلة واحدة، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إنما بنو المطلب، وبنو ىاشم شيء 

واحد (( ، وذلك ألف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أشرؾ بني المطلب مع بني ىاشم في 
قريش غيرىم، وتلك العطية عوض عما حرموه من سهم ذوي القربى، ولم يعط أحداً من قبائل 

الصدقة، ورّد بأنو أعطاىم مكافأة على مواالتهم لبني ىاشم في الجاىلية، واإلسبلـ ال عوضاً 
 عن الصدقة،

(4/575) 

 

وقيل: بنو ىاشم فقط، والمراد بهم آؿ علي، وآؿ جعفر، وآؿ عقيل، وآؿ العباس، وآؿ 
ية، ورُجَِّح للمذىب، وبو قاؿ أبو حنيفة، ومالك، واحتجوا الحارث، وىو قوؿ أئمة اآلؿ والهدو 

بحديث زيد بن أرقم عند مسلم من طريق حصين بن سمرة، وفيو ولكن أىل بيتو من حـر 
الصدقة، وقاؿ: من ىم؟ قاؿ: آؿ علي، وآؿ جعفر، وآؿ عقيل، وآؿ العباس، وآؿ الحارث، 

 نتهى.قاؿ: أكل ىؤالء حـر عليهم الصدقة بعده، قاؿ: نعم،ا
وقيل: علي، وفاطمة، والحسناف، ومن تناسل منهم إلى يـو القيامة، وسار بسيرتهم ؛ ألف ىذه 

 المزية ال ينالها إال من اتبع منهجهم، واحتجوا بحديث الكسا.

(4/576) 

 

وقاؿ اإلماـ أحمد: المراد بآؿ محمد في حديث التشهد أىل بيتو، وعلى ما ذكره أحمد ومن 
يقاؿ أىل عوض آؿ روايتاف عندىم، وقاؿ جماعة: المراد بآؿ محمد  قبلو، فهل يجوز أف

أزواجو وذريتو؛ ألف أكثر طرؽ صدر الحديث األصل جاء بلفظ: وآؿ محمد، وجاء في حديث 
ابن حميد موضعو، وأزواجو، وذريتو، فدؿ على أف المراد باآلؿ األزواج والذرية، وتعقب بأنو 

أبي ىريرة فيحمل على أف بعض الرواة حفظ مالم يحفظ  ثبت الجمع بين الثبلثة كما في حديث
غيره، ويدخل في ذريتو فاطمة الزىراء، وأوالدىا، وخواتها، وإخوتها الطيب، والطاىر، والقاسم، 
وإبراىيم، وقد اطلق على أزواجو صلى اهلل عليو وآلو وسلم آؿ محمد كما في حديث عائشة: 

( ، وفي حديث أبي ىريرة مرفوعاً: ))اللهم اجعل ))ما شبع آؿ محمد من خبز مأدـو ثبلثاً (



رزؽ آؿ محمد قوتاً (( ، وكاف إفراد األزواج بالذكر تنويهاً بهن، وكذا الذرية، وقيل: المراد بهم 
ذرية فاطمة فقط، حكاه النووي في شرح المهذب، وقيل: ىم جميع قريش حكاه ابن الرفعة 

 إلجابة .في الكفاية، وقيل: المراد باآلؿ جميع أمة ا

(4/577) 

 

قاؿ ابن العربي: مالك إلى ذلك مالك، واختاره األزىري، وحكاه الطبري عن بعض الشافعية، 
[ الحميري، وقيده القاضي حسين، 342ورجحو النووي في شرح مسلم، وبو قاؿ نشواف ]

َأْولَِياُؤُه  والراغب باألتقياء منهم، وعليو يحمل كبلـ من أطلق لفظ اآلؿ، ويؤيده قولو تعالى: }ِإفْ 
[، ويمكن أف يحمل كبلـ من أطلق على أف المراد بالصبلة الرحمة 34ِإالَّ اْلُمتػَُّقوَف {]األنفاؿ:

المطلقة فبل يحتاج إلى تقييد، وقد استدؿ لهم بحديث أنس المرفوع بلفظ: ))آؿ محمد كل 
 تقي (( أخرجو الطبراني، لكن سنده واٍه جدًا.

(4/578) 

 

ن جابر نحوه من قولو بسند ضعيف، وقيل غير ذلك، وقد وردت األحاديث وأخرج اليبهقي ع
تشهد لكل قوؿ من ىذه األقواؿ، وليس في أدلة كل قوؿ تخصيص لفظ اآلؿ بذلك القوؿ 

دوف ما عداه إال ما دؿ عليو حديث الكسا بأنهم المراد بأىل البيت وىو الذي رجحو جماعة 
ىل، وبو تثبت لهم المزية على سائر بطوف قريش، من السلف والخلف، باعتبار أف أصل آؿ أ

وعلى سائر قبائل العرب، فيكوف لهم معنياف أعم وأخص،فاألخص ىم الذين شملهم حديث 
الكساء واألعم ىم الذي تحـر عليهم الصدقة، وشملهم حديث: ))إني تارؾ فيكم ..(( الخبر 

اعة من الصحابة، وذلك أخرجو الترمذي ومسلم وابن جرير، وصححو من طرؽ عديدة عن جم
باعتبار المناسبة الظاىرة بين إيجاب االتباع لهم والتمسك بهم، وإنهم قرناء الكتاب إلى يـو 

الحساب، وبين إرادة اهلل إذىاب الرجس عنهم، وطهارتهم في آية: }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو 
ل بيتي ...((الخبر، [، ودعاؤه صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))اللهم ىؤالء أى33{]األحزاب:

وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألـ سلمة وقد أرادت الدخوؿ معهم: ))إنك على خير(( ، 
ولواله لكاف القوؿ بدخوؿ أمهات المؤمنين ىو األظهر، وإذا لم تدخل أمهات المؤمنين في 

يو قاؿ: ىذه المزية فبل يدخل غيرىن فيها باألولى، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وف
إال أنو يعكر عليو أف سياؽ قولو تعالى: }ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو...{اآلية في نساء النبي صلى اهلل عليو 



وآلو وسلم وما تظمنو السياؽ ال يصح إخراجو من الحكم كالسبب؛ ألف دخولو قطعي فليتأمل، 
 وقد أجيب: بأنو قد خص بحديث الكسا، انتهى .

(4/579) 

 

صليت على إبراىيم...(( إلى آخره، ذىب الكوفيوف وجماعة من النحاة وجمهور وقولو: ))كما 
علماء األصوؿ والفروع، وأئمة الحديث، وعلماء التفسير، والمعاني، والبياف ]إلى[ أف الكاؼ 

للتشبيو في كل الدعوات الخمس المذكورة في الخبر، وعلى ذلك اشتهر السؤاؿ عن موقع 
حافظ ابن حجر في فتح الباري، والنووي في شرح مسلم، التشبيو، وحاصل ما ذكره ال

والقاضي عياض في الشفاء وشروحو، وابن حجر الهيثمي في الدر المنثور وغيرىم في تقريير 
السؤاؿ المذكور، وما أجيب بو عنو، أف المقرر أف المشبو دوف المشبو بو والواقع ىنا عكسو؛ 

فضل من إبراىيم عليو السبلـ ومن آؿ إبراىيم، ألف محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم وحده أ
وال سيما وقد أضيف إليو آؿ محمد وقضية كونو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أفضل أف تكوف 

 الصبلة المطلوبة أفضل من كل صبلة حصلت أو تحصل لغيره.
 وأجيب عن ذلك بأجوبة:

ألنبياء عليهم السبلـ، وقد األوؿ: أنو قاؿ ذلك قبل أف يعلم أنو أفضل من إبراىيم وغيره من ا
أخرج مسلم في صحيحو من حديث أنس أف رجبًل قاؿ للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: يا 
خير البرية، قاؿ: ))ذاؾ إبراىيم (( أشار إليو ابن العربي، وأيده بأنو سأؿ لنفسو التسوية مع 

لو على إبراىيم، وتعقب إبراىيم وأمر أمتو أف يسألوا لو في ذلك فزاده اهلل بغير سؤاؿ أف فض
 بأنو لو كاف كذلك لغيره صفة الصبلة عليو بعد أف علم أنو أفضل.

 الثاني: أنو قاؿ ذلك تواضعاً، وشرع ذلك ألمتو ليكتسبوا بذلك الفضيلة.

(4/580) 

 

الثالث: أف التشبيو إنما ىو ألصل الصبلة بأصل الصبلة ال للقدر بالقدر فهو كقولو تعالى: }ِإنَّا 
َنا ِإَلى نُوٍح {]النساء:َأْوحَ  َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيػْ ـُ َكَما  163يػْ [، وقولو تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيا

 [.183ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم {]البقرة:
الرابع: أف الكاؼ على بابها للتشبيو، ثم عدؿ عنو لئلعبلـ بخصوصية المطلوب وجعل ىذا ىو 

 لى ممن جعل أف الكاؼ للتعليل لما سيأتي.الرابع أو 



الخامس: أف المراد أف يجعلو خليبًل كما جعل إبراىيم، وأف يجعل لو لساف صدؽ كما جعل 
 إلبراىيم مضافاً إلى ما حصل لو من المحبة، ويرد عليو ما ورد على األوؿ.

مد، وتعقب بأف السادس: أنو مقطوع عن التشبيو فيكوف التشبيو متعلقاً بقولو: وعلى آؿ مح
غير األنبياء ال يمكن أف يساووا األنبياء، فكيف يطلب لهم صبلة مثل الصبلة التي وقعت 

إلبراىيم، واألنبياء من آلو، ويمكن الجواب عن ذلك بأف المطلوب الثواب الحاصل لهم ال 
أنو  جيمع الصفات التي كانت سبباً للثواب، وقد نقل العمراني في البياف عن الشيخ أبي حامد
نقل ىذا الجواب عن نص الشافعي، واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعي؛ ألنو مع 

فصاحتو ومعرفتو بلساف العرب ال يقوؿ ىذا الكبلـ الذي يستلـز ىذا التركيب الركيك المعيب 
من كبلـ العرب، كذا قاؿ، ورد بأف ىذا التركيب ليس بركيك بل التقدير اللهم صّل على 

 ى آؿ محمد كما صليت... إلى آخره، فبل يمنع تعلق التشبيو بالجملة الثانية.محمد، وصل عل

(4/581) 

 

السابع: أف التشبيو إنما ىو للمجموع بالمجموع فإف في األنبياء من آؿ إبراىيم كثرة فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراىيم وآؿ إبراىيم بالصفات الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء 

اضل ويعكر على ىذا الجواب أنو وقع من حديث أبي سعيد عند البخاري مقابلة اإلسم التف
 فقط باإلسم فقط، ولفظو: اللهم صّل على محمد كما صليت على إبراىيم.

الثامن: أف التشبيو بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وآؿ محمد من صبلة كل فرد فيحصل من 
ر الزماف أضعاؼ ما كاف آلؿ إبراىيم، وعبر ابن مجموع صبلة المصلين من أوؿ التعليم إلى آخ

 العربي عن ىذا بقولو: المراد دواـ ذلك واستمراره.
التاسع: أف التشبيو راجع إلى المصلي فيما يحصل لو من الثواب ال بالنسبة إلى ما يحصل 
ى للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وىذا ضعيف؛ ألنو يصير كأنو قاؿ: اللهم اعطني ثواياً عل

صبلتي على النبي كما صليت على إبراىيم، ويمكن أف يجاب بأف المراد مثل ثواب المصلي 
 على آؿ إبراىيم.

(4/582) 

 

العاشر: دفع المقدمة المذكورة أواًل، وىي أف المشبو بو يكوف أرفع من المشبو، وأف ذلك ليس 
}َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة  مطرداً بل قد يكوف التشبيو بالمثل بل، وبالدوف كما في قولو تعالى:



[، وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى، ولكن لما كاف المراد من المشبو أف 35{]النور:
يكوف شيئاً ظاىراً واضحاً للسامع حسن تشبيو النور بالمشكاة، وكذا ما ىنا لما كاف تعظيم 

ن أف يُطَلب لمحمد وآؿ إبراىيم وآلو بالصبلة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حس
محمد بالصبلة عليهم مثلما حصل إلبراىيم، وآؿ إبراىيم ، ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور 

بقولو في العالمين إال في ذكر آؿ إبراىيم دوف ذكر آؿ محمد كما في حديث ابن مسعود عن 
اب إلحاؽ مالك، ومسلم وغيرىما، وعبر الطبيبي عن ذلك بقولو: ليس التشبيو المذكور من ب

 الناقص بالكامل، بل من باب إلحاؽ مالم يشتهر بما اشتهر.
الحادي عشر: أنو من باب األولوية أي تقدمت منك الصبلة على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم، 

فنسأؿ منك الصبلة على محمد وعلى آؿ محمد بطريقة األولى؛ ألف الذي يثبت للفاضل يثبت 
االنفصاؿ عن اإليراد المشهور من أف شرط التشبيو أف  لؤلفضل بطريقة األولى، وبهذا يحصل

 يكوف المشبو بو أقوى.

(4/583) 

 

الثاني عشر: أف التشبيو ليس من باب إلحاؽ الكامل بالكامل، بل من باب التهييج ونحوه، أو 
من باب حاؿ ماال يعرؼ بما يعرؼ؛ ألنو فيما يستقبل، والذي يحصل لمحمد من ذلك أقوى 

أف التشبيو وقع للمجموع بالمجموع؛ ألف مجموع آؿ إبراىيم أفضل من وأكمل، وقيل: 
مجموع آؿ محمد؛ ألف في آؿ إبراىيم األنبياء بخبلؼ آؿ محمد إلى غير ذلك، وأدلة كل 

ىذه األجوبة ذكرىا الهيثمي في الدر المنضود، وفي فتح الباري، البعض منها،ولوال خشية 
 التطويل لذكرنا ماعليها من المناقشة

وقاؿ النووي في شرح مسلم بعد أف ذكرىذه األجوبة: أحسنها ما نسب إلى الشافعي، والتشبيو 
 ألصل الصبلة بالصبلة أو للمجموع بالمجموع.
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وقاؿ ابن القيم: أكثرىذه األجوبة إال تشبيو المجموع بالمجموع، وأحسن منو أف يقاؿ: ىو 
قد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قولو تعالى: صلى اهلل عليو وآلو وسلم من آؿ إبراىيم، و 

ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم{]آؿ عمراف: [، قاؿ: محمد من آؿ إبراىيم، 33}ِإفَّ اللََّو اْصَطَفى آَد
فكأنو قاؿ: أمرنا أف نصلي على محمد وعلى آؿ محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليو مع 



و ما يليق بهم، ويبقى الباقي لو، وذلك القدر أزيد مما إبراىيم، وآؿ إبراىيم عموماً، فيحصل آلل
لغيره من آؿ إبراىيم قطعاً، وتظهر حينئٍذ فائدة التشبيو، وأف المطلوب لو بهذا اللفظ أفضل من 
المطلوب بغيره من األلفاظ، وذكر في خطبة األثمار ىذا السؤاؿ الوارد بين المحدثين في تشبيو 

راىيم مع كوف ىذه أكمل وأفضل، والمشبو دوف المشبو بو، ىذه الصبلة بالصبلة على آؿ إب
وذكر من األجوبة وىو أنو لم يكن المراد بالتشبيو إال إلحاؽ آؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم في ىذه الفضيلة التي أريد بها اإلجبلؿ والتعظيم والبقاء في العالمين، كما ألحق آؿ 

وف وجماعة من علماء السلف فمن بعدىم من النحاة، إبراىيم بو... إلى آخره، وذىب البصري
ومن أئمة الحديث وشروحها، ومن عدا الجمهور من علماء األصوؿ والفروع، وطائفة من 

المفسرين، وبعض علماء المعاني والبياف إلى أنها للتعليل، وأف اللفظ يفيد التعليل، وأف التقدير  
جيئها للتعليل أكثر من مجيئها للتشبيو كما في كما صليت على إبراىيم... إلى آخره، قالوا: وم

 الكافية، قاؿ رؤبة:
 ال تشتم كما تشتم

(4/585) 

 

[، أي 24أي ألجل ال تشتم، وقاؿ تعالى: }َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيًرا {]اإلسراء:
[، أي ألجل 239َمُكْم {]البقرة:ألجل تربيتي صغيرًا، قولو تعالى: }فَاذُْكُروا اللََّو َكَما َعلَّ 

 [، أي ألجل ىدايتو لكم.198تعليمكم، }َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكْم {]البقرة:
أجاب األولوف: بأنو من وضع الخاص موضع العاـ إذ الذكر والهداية يشتركاف في أمر وىو 

ثم عدؿ  اإلحساف، فهذا في األصل بمنزلة، وأحسن كما أحسن اهلل إليك، والكاؼ للتشبيو،
عن ذلك لئلعبلـ بخصوصية المطلوب، وىذا الجواب ممكن في قولو: }َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما 

[، وفي البيت،وأحسن ما قيل في ىذه المسألة ىو ما أجاب بو السيد العبلمة 24{]اإلسراء:
ت على أحمد بن علي الشامي رحمو اهلل لما وقف على ىذا الكبلـ ما لفظو: وبعد فإني َلمَّا وقف

سؤاؿ في شأف قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لما قيل لو كيف نصلي عليك؟ قاؿ: ))قولوا 
اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد ...(( إلى آخره، معناه أف ىذا يقتضي أفضلية إبراىيم 

 عليو السبلـ؛ ألف المشبو دوف المشبو بو.

 فأقوؿ: أنو ال حاجة إلى ما ذكر من ذلك.
فؤلف ذلك من كبلمو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلم يسلم كونو يقتضي ما ذكر، وإنما أما أواًل: 



ذلك على جهة التنزؿ، وىضم النفس كما في قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تفضلوني 
 على يونس بن متَّى (( .
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فقاؿ: صلوا علّي  وأما ثانياً: فإنما يؤخذ لو أتى بكبلـ محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
كصبلتكم على إبراىيم، فأما وىو آتي بصبلة مستكملة مصرحة فبل مأخذ، وإنما ىو بمنزلة 

قولك: اكـر فبلناً بإدخالو منزلك،واعد لو من الطعاـ ماىو كيت وكيت وتلقو عند الدخوؿ إلى 
ة فبلف باب منزلك وأخرج معو عند التوديع، كذلك مثل فعلك لفبلف فإف ىذا ال يقتضي أفضلي

 المكرَّـ أوالً على المكـر آخرًا، وىذا وجو ال غبار عليو.
وأما ثالثاً: فؤلنو لم يكن فيما ذكر تشبيو محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم بإبراىيم عليو السبلـ 

يقتضي كوف المشبو دوف المشبو بو، وإنما ىو بياف لما يجدي من التعظيم إلى حد معلـو 
وىذا ال يقتضي المفاضلة بين النبيئين صلوات اهلل عليهم في المنزلة مقصور على تلك األلفاظ، 

والمقاـ الذي يستحقونو، وإنما ترجع المفاضلة إلى أدلة أخر نحو قولو تعالى: }َورَفَػْعَنا َلَك 
[، وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))آدـ ومن معو تحت لوائي يـو القيامة 4ِذْكَرَؾ {]الشرح:

وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنا سيد ولد آدـ وال فخر (( ، وقولو صلى  (( أو كما قاؿ،
اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنا أوؿ شافع ومشفع ، وأنا أوؿ من يقرع باب الجنة(( أو كما قاؿ، 
وقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أنا سيد العرب بيد أني من قريش (( إلى غير ذلك، بل 

و صلى اهلل عليو وآلو وسلم على من عداه من سائر األنبياء عليهم السبلـ األدلة على تفضيل
 أكثر من أف تحصى، ومن ذلك ]قولو[: ))علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل (( . انتهى.
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قاؿ صاحب مجالس العيوب: سئل الشيخ أبو بكر الرازي عن الحكمة في تخصيص ىذه 
و السبلـ من بين سائر األنبياء المرسلين، فقاؿ: إف إبراىيم الصلوات الخمس على إبراىيم علي

عليو السبلـ لما بنى الكعبة جلس ىو وأىل بيتو، فقاؿ: اللهم من حج ىذا البيت من الشيوخ 
من أمة محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم فهيو لي، وأمَّن أىل بيتو، ودعت سارة فقالت: اللهم 

ائر من أمة محمد فشفعني فيو، وأمَّن اآلخروف، ثم دعت من حج ىذا البيت من النسواف الحر 
ىاجر فقالت: اللهم من حج ىذا البيت من الموالي والمواليات! من أمة محمد فشفعني فيو، 



وأمَّن اآلخروف، ثم قاؿ إسماعيل وإسحاؽ عليهما السبلـ فدعا كل واحد منهم، فقاؿ: اللهم 
اهلل عليو وآلو وسلم فشفعني فيو، وأمن  من حج ىذا البيت من الشباب من أمة محمد صلى

اآلخروف، فلما كاف دعاء إبراىيم ومن معو من ذريتو لهذه األمة خصوصاً أمرت ىذه األمة 
بالصبلة على إبراىيم وعلى أىل بيتو خصوصاً من بين سائر األنبياء والمرسلين صلوات اهلل 

 [ أجمعين، انتهى.346عليهم ]
 د صحيح فوجو حسن، انتهى.قلت: إذا ثبت وقوع ذلك بإسنا

(4/588) 

 

قلت: والذي يظهر واهلل اعلم أف الوجو في ذلك ىو ما ثبت بالنص القرآني بقولو تعالى عن 
[، إف إبراىيم عليو السبلـ أسكن 37إبراىيم: }رَبػََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ...{اآلية]إبراىيم:

و بمكة، وكاف البيت حينئذ ربوة، ولم يكن بمكة أحد أمتو ىاجر وولده منها إسماعيل من ذريت
وىو أبو العرب وأوؿ من أباف اللغة العربية لغة الكتاب والسنة، وأصل قريش ومن صميمها 

أوجد اهلل بني ىاشم، ومن خاصتهم اصطفى اهلل محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وثبت أيضاً 
الى: }فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَػْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْػُهْم بالنص القرآني دعاء إبراىيم لذريتو بقولو تع

[ فكاف كل ذلك ببركة دعوة إبراىيم عليو السبلـ إلى اآلف وإلى قياـ 37ِمَن الثََّمَراِت{]إبراىيم:
الساعة، وثبت أيضاً بنص القرآف بناء إبراىيم وإسماعيل للكعبة بمكة المعظمة بقولو تعالى: 

ْيِت َوِإْسَماِعيُل {]البقرة:}َوإِ  [، فصار البيت قبلة 127ْذ يَػْرَفُع ِإبْػَراِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبػَ
المسلمين، ومنسكاً للحج، وحج إبراىيم إلى البيت وأراه ]اهلل[ مناسك الحج لقوؿ إبراىيم: 

م الناس إلى الحج لقولو [، وقرر اإلسبلـ كل ذلك، ودعاء إبراىي128}َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا {]البقرة:
[، وجعلت مكة المشرفة أـ القرى، وسوؽ 27تعالى: }َوَأذِّْف ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ {]الحج:

المسلمين، ومولد خاتم األنبياء والمرسلين، ومنشأؤه، ومهبط النبوة والتنزيل ومناسك الحج، 
ؼ أحواؿ الجاىلية، وأحواؿ وحفظ اهلل إلبراىيم المقاـ إلى يومنا، وىو في حفظ اهلل على اختبل

 مكة قبل اإلسبلـ، وبعده، وال يزاؿ في حفظ اهلل إلى

(4/589) 

 

يـو القيامة، ونص تعالى بوجوب حج البيت على المستطيع، وأنو أوؿ بيت وضع للناس، 
ووضفو بأنو مبارؾ وىداً للعالمين فيو آيات بينات مقاـ إبراىيم، وشرعية ركعتي الطواؼ خلف 



ـر إبراىيم مكة وما حولها إلى المواقيت، وكانت في الجاىلية كذلك، وبعد اإلسبلـ المقاـ، وح
وإلى الغاية، ومن بعد، وجعل العاكف فيها والباد على سواء، وأمر اهلل نبيو محمداً صلى اهلل 

[، وقولو 123عليو وآلو وسلم باتباع ملة إبراىيم بقولو تعالى: }َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم {]النحل:
[، وقولو تعالى: }ِإفَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإبْػَراِىيَم لَلَِّذيَن 78تعالى: }ُىَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلميَن {]الحج:

[، وقولو تعالى: }َما َكاَف 68اتػَّبَػُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّو َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن{]آؿ عمراف:
[، وكاف صلى اهلل عليو 67ُم يَػُهوِديِّا َوالَ َنْصَرانِيِّا َوَلِكْن َكاَف َحِنيًفا ُمْسِلًما{]آؿ عمراف:ِإبْػَراِىي

وآلو وسلم متمسكاً بشرع إبراىيم قبل النبوة وبعدىا فيما لم يؤمر بو، ومن ذلك العشر السنن 
يَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت ...{اآلية السالف ذكرىا المنصوص عليها في قولو تعالى: }َوِإِذ ابْػتػََلى ِإبْػَراىِ 

[، إلى غير ذلك مع ما ثبت إلسماعيل وصالحي ذريتو من المحافظة على ما 124]البقرة:
إلبراىيم من المزايا والتمسك بشرعو وىديو، واعتصامهم بالبيت، والمحافظة عليو، والقياـ 

مزايا على المسلمين، بواجب ما لو من الحرمة، وكل ذلك يدؿ على ما إلبراىيم وآلو من ال
ومالو من النعمة في اإلسبلـ والمسلمين، فاستحق الدعاء من المسلمين بتخصيص تلك 

 األلفاظ عليو وعلى آلو من بين
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سائر األنبياء والمرسلين، إذ لم يثبت ألحد منهم ما ثبت لو، وىذا وجو واضح صحيح ثابت ال 
 غبار عليو.

ل ىذه الدعوات الخمس، فيو ما تقدـ في آؿ محمد صلى اهلل وقولو: وعلى آؿ إبراىيم في ك
عليو وآلو وسلم، والراجح أنهم إسماعيل، وإسحاؽ وذريتهما الذين اتبعوا ملتو، واقتدوا بدينو، 

 فمن بعدىم ممن نهج منهجهم، وسلك مسلكهم.
يَم{، ىم وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن ]......[ في قولو تعالى: }َوآَؿ ِإبْػَراىِ 

المؤمنوف من آؿ إبراىيم، وقالت طائفة من العلماء ومنهم الصديقوف والشهداء، والصالحوف، 
انتهى، وقد ثبت أف األنبياء والرسل الذين خاتمهم محمد وآلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم من 

آؿ إبراىيم ونسلو كما جـز بذلك الزمخشري، وجماعة من الشراح وىذا فيما قبل البعثة 
لمحمدية أما بعدىا فبل، إال لمن أسلم، وآمن برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واتبعو ا

َر اإِلْسبلَـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو  لسقوط كل األدياف إال دين اإلسبلـ لقولو تعالى: }َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ
يَن ِعْنَد اللَِّو 85{]آؿ عمراف: ـُ {]آؿ عمراف:[، وقولو تعالى: }ِإفَّ الدِّ [، }َوَرِضيُت 19اإِلْسبَل

ـَ ِديًنا {]المائدة: [، وقولو تعالى:}ُقْل يَاَأيػَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا 3َلُكُم اإِلْسبَل



َنا [، وقولو تعالى: }ُقْل يَاَأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَوا158...{اآلية]األعراؼ: نػَ ٍء بَػيػْ
َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َوالَ ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيًئا...{اآلية]آؿ عمراف: [، وقولو تعالى: }َوَما آتَاُكُم 64َوبَػيػْ

 الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكمْ 

(4/591) 

 

اللََّو فَاتَِّبُعوِني ...{اآلية]آؿ  [، وقولو تعالى: }ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوفَ 7َعْنُو فَانْػتَػُهوا{]الحشر:
 [ إلى غير ذلك من أدلة كتاباً وسنة أكثر من أف تحصى.31عمراف:

وقولو: ))إنك حميد مجيد((، تماـ كل ىذه الدعوات الخمس وكبلىما من أسماء اهلل تعالى بزنة 
مع أؿ فيهما كريم، وفعيل بمعنى فاعل للمبالغة، وفعيل أبلغ من فاعل؛ ألنو يدؿ على الكثرة و 

الحميد والمجيد، واألوؿ بمعنى مفعوؿ مشتق من الحمد بمعنى حامد ومحمود، وىو من 
 حصل لو من صفات الحمد كلها.

 قاؿ الزمخشري وغيره: وحميد فاعل ما يستوجب بو الحمد من عباده.

(4/592) 

 

لذلك وصف والثاني: مشتق من المجد والمجد في كبلـ العرب الشرؼ الواسع التاـ الكامل، و 
[، وقيل: ىو الكريم الفعاؿ أي  1اهلل بو القرآف العظيم، فقاؿ تعالى: }ؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيِد {]ؽ:

بما يفيضو عليهم من الخيرات وإنما كاف أبلغ من فاعل لما قيل أنو  -كثير اإلحساف إلى عباده
مس بهذين يجمع معنى الجليل والوىاب، والكريم، ومناسبة ختم كل ىذه الدعوات الخ

اإلسمين العظيمين أف المطلوب تكريم اهلل لنبيئو، وثناؤه عليو، والتنويو بو، وزيادة تقريبو، وذلك 
مما يلـز طلب الحمد والمجد، ففي ذينك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب أوىو كالتذليل 

إلحساف إلى لو، والمعنى إنك فاعل ما تستوجب بو الحمد من النعم المترادفة كريم بكثرة ا
جميع ]عبادؾ[، وقولو: وبارؾ على محمد... إلى آخره، المراد بالبركة ىنا الزيادة من الخير 

والكرامة، والنما كما في المصباح، وبارؾ اهلل تعالى فيو، فهو مبارؾ، واألصل مبارؾ فيو، وجمع 
ارؾ على محمد جمع من ال يعقل باأللف، والتاء، ومنو التحيات المباركات، ولفظ النهاية: وب

وعلى آؿ محمد أي أثبت وأدـ ما أعطيتو من التشريف، والكرامة، وىو من برؾ البعير إذا ناخ 
في موضع فلزمو، وتطلق البركة أيضاً على الزيادة، واألصل األوؿ، انتهى، وقيل: المراد التطهير 

بل أي ثبتت على من العيوب والتزكية، وقيل: المراد إثبات ذلك، واستمراره من قولهم بركة اإل



األرض وبو سميت بركة بكسر أولو وسكوف ثانيو إلقامة الماء فيها، والمراد بما ىنا وبما بعده 
في قولو: ))وترحم على محمد...(( إلى آخره، أف يعطي رسوؿ اهلل وآلو من زيادة الخير 

 والكرامة مثل ما أعطى منهما إبراىيم وآلو في

(4/593) 

 

[، ويستمر كل منهما دائماً، 73اللَِّو َوبَػرََكاتُُو َعَلْيُكْم َأْىَل اْلبَػْيِت {]ىود:قولو تعالى:}رَْحَمُة 
وأصل الرحمة الرقة في القلب والتعطف، والرحمة مثلو، وقد رحمو بالكسر رحمة، ومرحمة 

أيضاً، وترحم عليو، وتراحم القـو رحمة رحم بعضهم بعضاً، والراحموف من الرحمة، ذكره في 
مثل ذلك قولو: وتحنن على محمد... إلى آخره أي ترحم، وفي الصحاح: الحناف الصحاح، و 

 [.13الرحمة، وقد حن عليو يحن بالكسر حناناً، ومنو قولو: }َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا {]مريم:
 وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ما أدري ما الحناف، والحناف بالتشديد ذو الرحمة.

 اب الرحمة، والرزؽ، والبركة، والهيبة، والوقار، ورقة القلب.وفي القاموس: الحناف كسح
وفي المصباح: حننت على الشيء، أحن من باب ضرب حنو بالفتح عطفت عليو، وترحمت، 

انتهى، والمطلوب من ىذه الدعوات ىو مثل المطلوب فيما سلف ذكره، وبقية مفرادت الخبر 
الدعوات الخمس بعد فرائض الصبلة، ومنهم ظاىرة، وقد استحسن كثير من العلماء إتياف ىذه 

من زاد بعد تبلوة يس، وزاد بعضهم بعد اإلنشاد في جامع الوالئم وغيرىا، وكل ىذه األقواؿ ال 
دليل عليها، وظاىر حديث المجموع وشواىده اإلطبلؽ وىو قوؿ الجمهور، وذكر السيوطي 

 لشدائد.في كتاب بستاف الزىاد في فوائد الصبلة ىذه عند الكروب وا

(4/594) 

 

 ]أحاديث الصلوات على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[
تنبيو: إعلم أف الصبلة على رسوؿ اهلل وآلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم جاءت من طرؽ عديدة 

بألفاظ مختلفة منحصرة في أربعين حديثاً ذكرىا القاضي العبلمة شرؼ الدين الحسين بن 
ح )بلوغ المراـ(، منها ما ىو مقيد بمحل ذكرىا، ومنها ما ىو محمد المغربي في ختامو لشر 

مطلق، ومنها ما ىو مجمل لفظو، ومنها ما ىو معلـو لفظو وغير ذلك، ولم يذكر ىذه الصلوات 
الخمس وىي من المعلـو لفظو المطلق وقتو ومحلو، وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري 

فضلها، قاؿ: أما حكمها فحاصل ما وقفت حكم الصبلة من حيث ىي ومحلها، وصفتها، و 



 عليو من كبلـ العلماء عشرة مذاىب:
 األوؿ: قوؿ ابن جرير الطبري: أنها من المستحبات، وادعى اإلجماع على ذلك.

ثانيها: مقابلو وقد نقل ابن القصار وغيره اإلجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن 
 أقل ما يحصل بو األجزاء مرة.

ها: تجب في العمر في صبلة أو في غيرىا، وىي مثل كلمة التوحيد، قالو أبو بكر الرازي من ثالث
 الحنفية، وابن حـز وغيرىما.

وقاؿ القرطبي المفسر: ال خبلؼ في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين وجوب 
 السنن المؤكدة، وسبقو ابن عطية.

 ن قوؿ التشهد وسبلـ التحلل قالو الشافعي ومن تبعو.رابعها: تجب في القعود آخر الصبلة بي
 خامسها: يجب في التشهد، وىو قوؿ الشعبي، وإسحاؽ بن راىويو.

 سادسها: تجب في الصبلة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
 وسابعها: يجب اإلكثار منها من غير تعيين بعدد، قالو أبو بكر بن بكير من المالكية.
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ثامنها: كلما ذكر ]النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ قالو الطحاوي، وجماعة من الحنفية، 
 والحلمي، وجماعة من الشافعية.

 وقاؿ ابن عربي من المالكية: أنو األحوط، وكذا قاؿ الزمخشري.
 تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره ]ولو[ مرارًا، حكاه الزمخشري.

كل دعاء حكاه الزمخشري أيضاً، انتهى، وقد تقدـ للمؤلف رضي اهلل عنو الكبلـ عاشرىا: في  
على وجوب الصبلة على رسوؿ اهلل في التشهد باإلجماع، وعلى عدـ وجوبها خارج الصبلة 

 باإلجماع، واستوفى الكبلـ ىنالك بما أغنى عن اإلعادة، وفي فتح الباري أيضاً.
 بياف اآلراء في حكمها. وأما محلها: فيؤخذ مما أوردناه من

وأما صفاتها: فقد ذكرنا البعض من ذلك في ىذا الباب، وذكر المؤلف البعض منها في 
 التشهد.

وأما فضلها وما ورد فيها من الثواب الجليل، واألجر الجزيل: ففي فتح الباري أيضاً وغيره من 
بي ىريرة أف رسوؿ اهلل منطوؽ األحاديث المرغبة إليها التي منها ما أخرجو مسلم من حديث أ

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من صلى علّي صبلة صلى اهلل عليو عشراً (( .

(4/596) 



 

وأخرج أحمد، والنسائي من حديث أبي طلحة األنصاري قاؿ: أصبح رسوؿ اهلل طيب النفس 
البشر،  يُرى في وجهو البشر، قالوا: يا رسوؿ اهلل أصبحت اليـو طيب النفس يُرى في وجهك

قاؿ: ))أجل، أتاني آٍت من ربي فقاؿ: من صلى عليك من أمتك صبلة كتب اهلل لو بها عشر 
حسنات، ومحى عنو عشر سيئات، ورفع لو عشر درجات، ورد عليو مثلها(( ، وفي رواية لئلماـ 
أحمد جاء ذات يـو والسرور يُرى في وجهو، فقالوا: يا رسوؿ اهلل إنا لنرى السرور في وجهك، 

قاؿ: ))إنو أتاني الملك، فقاؿ: يا محمد أما يرضيك أف ربك عّز وجّل يقوؿ : أنو ال يصلي ف
عليك أحد من أمتك إال صليت عليو عشرًا، وال يسلم عليك أحد من أمتك، إال سلمت عليو 

 عشرًا، قاؿ: بلى(( ، وروى ابن حباف في صحيحو نحوه، ورواه الطبراني.
ترمذي وابن حباف في صحيحو من حديث أبي ىريرة مرفوعاً وأخرج النسائي، وأبو داود، وال

بلفظ: ))من صلى علىَّ مرة واحدة كتب اهلل لو بها عشر حسنات ((، وفي رواية عن أنس بن 
مالك مرفوعاً بلفظ: ))من صلى علّي صبلة واحدة صلى اهلل عليو عشر صلوات ، وحط عنو 

والنسائي واللفظ لو، ورواه ابن حباف في عشر سيئات، ورفعو بها عشر درجات(( ، رواه أحمد، 
صحيحو، والحاكم بلفظو: ))من صلى علّي واحدة صلى اهلل عليو عشر صلوات ، وحط عنو 

 عشر خطيئات(( .
وعن أنس بن مالك مرفوعاً أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من ذكرت عنده فليصل 

 ( .علّي ، ومن صلى علّي مرة صلى اهلل عليو عشرًا(
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وروى الطبراني في الصغير، واألوسط بلفظ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
))من صلى علّي صبلة واحدة صلى اهلل عليو عشراً ، ومن صلى علي عشرًا صلى اهلل عليو مائة، 

كنو اهلل يـو ومن صلى علّي مائة، كتب اهلل بين عينيو براءة من النفاؽ، وبراءة من النار، وأس
القيامة مع الشهداء(( ، وذكره المنذري قاؿ: وفي إسناده إبراىيم بن سالم بن شبل الهجع ال 

 أعرفو بجرح، وال عدالة.
وأخرج اإلماـ أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحو، وأبو داود في سننو، والترمذي، والنسائي 

ّي واحدة صلى اهلل عليو بها عشرًا في سننهما كلهم عن أبي ىريرة مرفوعاً بلفظ: ))من صلى عل
(( ، والحديث صحيح قالو السيوطي، وذكره في الجامع الصغير، وفيو: ))من صلى علّي واحدة 
صلى اهلل عليو عشر صلوات ، وحط عنو عشر خطيئات، ورفع لو عشر درجات(( أخرجو اإلماـ 



الحاكم في مستدركو أحمد في مسنده، والبخاري في )األدب المفرد(، والنسائي في سننو، و 
عن أنس بن مالك: ))من صلى علّي حين يصبح عشرًا، وحين يمسي عشراً أدركتو شفاعتي يـو 
القيامة(( أخرجو الطبراني في الكبير، عن أبي الدرداء، والحديث حسن ))من صلى علّي عند 

أبي ىريرة:  قبري سمعتو ، ومن صلى علّي نائياً أُبِلْغتو(( أخرجو البيهقي في شعب اإليماف عن
))من صلى علّي صبلة كتب لو قيراطاً ، والقيراط مثل أحد(( أخرجو عبد الرزاؽ في جامعو، عن 

 علي، والحديث حسن.
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وعن أبي بردة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من صلى علّي من أمتي صبلة 
عو بها عشر درجات، وكتب لو بها عشر مخلصاً من قلبو صلى اهلل عليو بها عشر صلوات، ورف

حسنات، ومحى عنو بها عشر سيئات(( ، أخرجو الطبراني، والبزار، وكل رواتو ثقات، وصدره 
 المنذري بعن.

وأخرج النسائي نحوه من حديث أبي طلحة، ورجاؿ سنده ثقات، وذكر معناه الحافظ بن حجر 
د اهلل بن عمرو بن العاص أنو سمع في فتح الباري، وروى الخمسة إال البخاري من حديث عب

النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))إذا سمعتم المؤذف، فقولوا مثلما يقوؿ، ثم صلوا علّي 
 فإنو من صلى علّي صبل اهلل عليو عشرًا، ثم سلوا اهلل لي الوسيلة...(( الحديث.

عليو وآلو وسلم أنو وأخرج النسائي، وابن حباف من حديث ابن مسعود عن النبي صلى اهلل 
 قاؿ: ))إف هلل مبلئكة سياحين يبلغونني عن أمتي السبلـ(( .
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وأخرج أحمد في مسنده، وأبو داود في سننو، والبيهقي في شعب اإليماف من طريق أبي عبد 
الرحمن المقري، عن حياة بن شريح، عن أبي صخر، عن يزيد بن عبد اهلل بن قسط، عن أبي 

ؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ))ما من أحد سلم عليَّ إالَّ رد اهلل عليَّ ىريرة أف رسو 
روحي حتى أرد عليو السبلـ(( انتهى. وال يعكر عليك ىذا الخبر وما أدى معناه لما ذكره 

العبلمة جبل الدين السيوطي في رسالتو التي سماىا أنباء األذكياء في حياة األنبياء(( بعد أف 
قاؿ وال شك أف ظاىر ىذا الحديث مفارقة الروح لبدنو الشريف في بعض األوقات ذكر الخبر 

وىو مخالف لؤلحاديث السابقة أي الناطقة بحياة األنبياء في قبورىم ،وأجاب عنو بجوابين 



ضعيف وقوي أطاؿ في كل منهما الكبلـ وذكره العبلمة أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر 
ديع في الصبلة على الشفيع بعد أف ساؽ الكبلـ في حياة األنبياء السخاوي في كتابو القوؿ الب

في قبورىم ،ثم قاؿ فإف قلت: إف قولو ))إالَّرد اهلل عليَّ روحي(( ال يلتئم مع كونو حياً على 
الدواـ ،بل يلـز منو أف تقعد حياتو ووفاتو في اقل من ساعة إذ الوجود ال يخلو من مسلم يسلم 

ثم ذكر جوابو وذكر بعده جواب السبكي الكبير وذكر ماأجاب عنو  عليو،وأطاؿ في الكبلـ
القاضي عياض في الشفاء واستحسن جواب البيهقي بما حاصلو أف المعنى إاّل وقد رد اهلل 

علىَّروحي يعني أف النبي صلى الو عليو وآلو وسلم عقيب ما مات ودفن رد اهلل عليو روحو ألجل 
ي جسده صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال أنها تعاد ثم تنزع ثم رد سبلـ من يسلم عليو واستمرت ف

 تعاد ،انتهى.
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قلت:وىذا وجو حسن ويصير مراد الخبر اإلخبار بأف اهلل يرد عليو روحو بعد الموت فيصير حياً 
على الدواـ حتى لو سلم عليو أحٌد رد عليو سبلمو لوجود الحياة فيو فصار ىذا الحديث موافقاً 

 ديث الواردة في حياتو في قبره وواحداً من جملتها ال ينافيها البتة بوجو من الوجوه.لؤلحا
وورد الترغيب واإلشارة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ألمتو بإكثار الصبلة عليو يـو 
الجمعة، فيما رواه ابن ماجة من حديث أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

م: ))أكثروا من الصبلة علّي يـو الجمعة ، فإنو يـو مشهود، تشهده المبلئكة، وإف أحداً لن وسل
يصلي علّي إال ُعِرَضت علّي صبلتو حين يفرغ منها، قاؿ قلت: وبعد الموت، قاؿ: إف اهلل حـر 

على األرض أف تأكل أجساد األنبياء(( وأخرجو أبو داود وابن ماجة وابن حباف في صحيحو 
 كم في صحيحو كلهم من حديث أوس بن أوس.والحا 

وعن ابن ماجة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أكثروا علّي من الصبلة يـو 
الجمعة فإف صبلة أمتي تعرض علّي في كل يـو جمعة، فمن كاف أكثرىم علّي صبلة كاف أقربهم 

 مني منزلة(( أخرجو اليبهقي بإسناد حسن قالو المنذري.
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ]عليو السبلـ[ بلفظ قاؿ: ))كل دعاء محجوب حتى 

يصلى على محمد وآؿ محمد(( رواه الطبراني في األوسط موقوفاً، ورواتو ثقات، ورفعو بعضهم 
 والموقوؼ أصح انتهى.

(4/601) 

 



وسلم درج المنير وفي حديث كعب بن عجرة مرفوعاً في رقي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
والتامين في كل درج، ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))أتاني جبريل فقاؿ: يا 

وفيو: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهلل قل آمين، فقلت: آمين(( رواه -محمد 
الك الحاكم، وقاؿ صحيح اإلسناد وأقره الحافظ المنذري، ورواه حباف في صحيحو من رواية م

 بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيو عن جده.
وروى الطبراني من حديث ابن عباس نحوه، وذكره المنذري وقاؿ: بإسناد لين، ورواه البزار 

والطبراني من حديث عبد اهلل بن الحارث الزبيدي، وابن خزيمة، وابن حباف في صحيحيهما من 
 حديث أبي ىريرة.

عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))رغم أنف رجل ذكرُت عنده فلم يصل وعن أبي ىريرة عنو صلى اهلل 
 علّي (( أخرجو الترمذي، وقاؿ: حديث حسن غريب.

وقولو: ))رغم(( حكى الجوىري الفتح وفي رواية بكسر الغين المعجمة أي بالرغاـ وىو التراب 
 ذاًل.

 قاؿ ابن األعرابي: ىو بفتح الغين ذؿ.
ؿ: وأرغم اهلل أنفو أي ألصقو بالتراب ]كناية عن[ الذؿ والعجز وفي النهاية: يقاؿ رغم يرغم قا
 عن االنتصاؼ على كره انتهى.

وعن الحسين السبط قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عنده فخطي الصبلة علّي 
 خطي طريق الجنة، أخرجو الطبراني، والطبراني روى مرسبلً عن محمد بن الحنفية وغيره.

 ري: وىوأشبو.قاؿ المنذ
وأخرج ابن أبي عاصم وإسماعيل القاضي بلفظ: ))من ذكرت عنده فنسي الصبلة علّي (( وفي 
رواية ))فلم يصل علّي فقد خطأ طريق الجنة(( وأخرجو الطبراني وابن ماجة وغيرىما من حديث 

 ابن عباس مرفوعاً.

(4/602) 

 

ديث من مناكيره، وأخرجو البيهقي وفي سنده جبارة بن المغلس وىو ضعيف وقد ُعدَّ ىذا الح
في الشعب وفي السنن الكبرى من حديث أبي ىريرة بلفظو مرفوعاً ويروى من حديث أبي أمامة 
وأـ سلمة، وعلي بن أبي طالب بلفظ: ))من ذكرُت عنده فلم يصل علّي خطي بو طريق الجنة(( 

بالناسي التارؾ لقولو  وأخرجو عبد الرزاؽ في جامعو وىذه الطرؽ يشد بعضها بعضاً والمراد
 [.67تعالى: }َنُسوا اللََّو فَػَنِسيػَُهْم {]التوبة:



وفي النهاية: يقاؿ خطأ في دينو خطأً إذا أثم فيو، والخطي الذنب واإلثم وأخطأ يخطئ إذا 
سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواً ويقاؿ: خطي بمعنى أخطأ، وقيل: إذا تعمد وأخطا إذا لم 

د شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب أخطأ ووقع في الشفاء أخطي يتعمد، ويقاؿ لمن أرا
 فضم الهمزة مكسور الطاء مبني لما لم يسم فاعلو. اتهى.

وأخرج النسائي وابن حباف في صحيحو والحاكم ]في مستدركو[ وصححو الترمذي، وقاؿ: 
يو وآلو حديث حسن صحيح غريب من حديث الحسين السبط عن أبيو عن النبي صلى اهلل عل

 وسلم قاؿ: ))البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علّي (( .

(4/603) 

 

وروى ابن أبي عاصم في كتاب الصبلة من طريق علي بن يزيد عن القاسم من حديث أبي ذر 
قاؿ: خرجت ذات يـو فأتيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))أال أخبركم بأبخل 

هلل، قاؿ: من ذكرت عنده فلم يصل علّي، فذلك أبخل الناس(( الناس ، قالوا: بلى يا رسوؿ ا
إلى غير ذلك، وظاىر ىذه األدلة وما أدى لفظها أومعناىا االكتفاء بمجرد الصبلة على النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم من دوف ذكر اآلؿ على مقتضى قولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو َوَمبلَِئَكَتُو 
[ فلم يذكر 56يِّ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما{]األحزاب:ُيَصلُّوَف َعَلى النَّبِ 

فيها سوى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقد عرفت فيما ذكرنا سابقاً من كيفية الصبلة 
ادة التي المذكور بيانها في ىذه اآلية الكريمة في حديث ابن مسعود بذكر اآلؿ في أشرؼ العب

 ال تتم إال بذكرىم.

(4/604) 

 

تضي وجوب الصبلة 2قاؿ البدر األمير في )سبل السبلـ( في حديث ابن مسعود ما لفظو: ويق
على اآلؿ وىو قوؿ الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل، وال عذر لمن قاؿ بوجوب الصبلة عليو 

بها على اآلؿ إذ المأمور بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مستدالً بهذا الحديث من القوؿ بوجو 
واحد ودعوى النووي وغيره اإلجماع على أف الصبلة على اآلؿ مندوبة غير مسلم بل نقوؿ 
الصبلة عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ال تتم ويكوف العبد ممتثبلً بها حتى يأتي بهذا اللفظ 

حرى ولداللة قولو صلى النبوي الذي فيو ذكر اآلؿ انتهى، فكذلك في غير الصبلة باألولى واأل
اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تصلوا علّي الصبلة البتراء ((، فسئل عنها فقاؿ: ))أف تصلوا علّي 



أو كما قاؿ(( ولما عرفت من كبلـ الحليمي وابن القيم من أف المراد من -ولم تصلوا على آلي 
زاًء عن إحسانو إلى أمتو الصبلة عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىو طلب رفع شأنو وتكريمو ج

وىدايتو لهم، وأداء لبعض واجب شكره، وقد قاؿ تعالى: }ُقْل الَ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة 
[ فيلـز إكرامهم ومودتهم وتعظيمهم؛ ألف فعل ذلك نوع من إكرامو 23ِفي اْلُقْرَبى {]الشورى:

ؿ مودتو وقد طلبو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لهم في صلى اهلل عليو وآلو وسلم وتعظيمو وكما
أشرؼ العبادات فليكن مطلوباً في غيرىا مع أف ذكر اآلؿ من الكيفية المأمور بها كما ىو 
منطوؽ حديث المجموع وشواىده وما سلف ذكره، ومن ىنا يعلم أف حذؼ لفظ اآلؿ من 

ي ذكره البدر األمير في سبل الصبلة كما يقع في كتب الحديث المطبوعة ليس على ما ينبغ
 السبلـ قاؿ: وكنت سئلت عنو قديماً فأجبت أنو قد صح عند

(4/605) 

 

أىل الحديث ببل ريب كيفية الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىم رواتها وكأنهم 
حذفوىا خطأ تقية لما كاف في الدولة األموية من يكره ذكرىم، ثم استمر عليو عمل الناس 

تابعة من اآلخر لؤلوؿ، وإال فبل وجو لو وبسطت ىذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطاً م
 شافياً انتهى بلفظو

قاؿ الحافظ بن حجر في فتح الباري: وقد تمسك باألحاديث المذكورة أي حديث كعب بن 
بعاد عجرة وما بعده، وما أدى معناه من أوجب الصبلة عليو كلما ذكر ألف الدعاء بالرغم واأل

والوصف بالبخل والجفا يقتضي الوعيد، والوعيد على الترؾ من عبلمات الوجوب ومن حيث 
 المعنى أف فائدة األمر بالصبلة عليو مكافأتو على إحسانو، وإحسانو مستمر فيتأكد إذا ذكر.

 أجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة:

(4/606) 

 

فهو قوؿ مخترع ولو كاف ذلك على منها أنو قوؿ ال يعرؼ عن أحد من الصحابة والتابعين، 
عمومو للـز المؤذَف إذا َأذَّف وكذا سامعو وللـز القارئ إذا مر ذْكره في القرآف، وللـز الداخل في 
اإلسبلـ إذا تلفظ بالشهادتين ولكاف في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة 

ولم يقولوا بو، وقد أطلق القدوري  بخبلفو، ولكاف الثناء على اهلل كلما ذكر أحق بالوجوب،
وغيره من الحنفية إف القوؿ بوجوب الصبلة عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلما ذكر مخالف 



لئلجماع المنعقد قبل قائلو؛ ألنو ال يحفظ عن أحد من الصحابة أنو خاطب النبي صلى اهلل 
اف كذلك لم يفرغ السامع لعبادة عليو وآلو وسلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك؛ وألنو لو ك

أخرى، وأجابوا عن األحاديث بأنها خرجت مخرج الغالب في تأكيد ذلك وطلبو وفي حق من 
اعتاد ترؾ الصبلة ]وكاف ديدنو ذلك[، وعلى الجملة ال داللة على وجوب تكرارىا بتكرر ذكره 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المجلس الواحد.

(4/607) 

 

لعدـ الوجوب أصبلً مع ورود صيغة األمر بذلك باالتفاؽ من جميع المتقدمين  واحتج الطبري
والمتأخرين من علماء األمة على أف ذلك غير الـز فرضاً حتى يكوف تاركو عاصياً، قاؿ: فدؿ 

ذلك على أف األمر فيو للندب ويحصل االمتثاؿ لمن قالو ولو كاف خارج مجلس الذكر وما 
بدعوى غيره اإلجماع على مشروعية ذلك في الصبلة، إما بطريق ادعاه من اإلجماع معارض 

الوجوب، وإما بطريق الندب وال يعرؼ لهم مخالف، إال ما أخرجو ابن أبي شيبة والطبراني عن 
إبراىيم أنو كاف يرى أف قوؿ المصلي في التشهد السبلـ عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو 

لف في أصل المشروعية وإنما ادعى إجزاء السبلـ عن تجزي عن الصبلة، ومع ذلك لم يخا
 الصبلة، واهلل أعلم انتهى.

(4/608) 

 

وقد سرد حجج الفريقين العبلمة ابن القيم ولم يرجح حجج القائلين بعدـ الوجوب كما ذكر، 
ولكن يظهر منو تقوية أدلة اإليجاب، ورد أجوبة من لم يوجب ذلك بأف قولهم أنو قوؿ ال يعرؼ 

من الصحابة ليس بحكاية إجماع فليس بحجة تخرج بو األدلة عن ظاىرىا مع أف  عن أحد
وقوع اإلجماع والعلم بو ونقلو في مثل ىذا في حيز المنع وكونو ال يعرؼ القوؿ ال يدؿ على 
عدـ القائل بو، وإذا كاف الدليل مقتضياً للقوؿ بمقتضاه فبل يلـز توقف القوؿ بو على معرفة 

ذ ال يخرج الدليل عن كونو دليبًل بعدـ النظر فيو وعدـ القوؿ بو وكونو مخترعاً تقدـ القائل بو إ
لعلو أردا بو أف يكوف مبتدعاً واإلبتداع شرعاً ىو الذىاب إلى قوؿ لم يدؿ عليو الدليل وقد 

وجد الدليل ىنا فبل يكوف الذىاب إلى مقتضاه بدعة وكونو يلـز المؤذف إلى قولو: أحق 
حل النزاع؛ ألف قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))من ذكرت عنده(( بالوجوب في غير م

يقتضي بأف الذاكر غير من تجب عليو الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويزاد في 



الرد على قولو لكاف الثناء على اهلل إلى آخره ما تقدـ من أف الصبلة على نبيو صلى اهلل عليو 
على اهلل إذا الصبلة عليو طلب لما ال يقدر على إعطائو إال اهلل وعلى وآلو وسلم تتضمن الثناء 

ىذا فبل يلـز صرؼ األوامر عن الوجوب الذي يقتضيو الندب وال حملها على النادر إال لدليل 
 ولما ثبت أف أدلة الوعيد أشد على الترؾ وأشد اقتضاء للتحريم من صيغة النهي، واهلل أعلم.

 ود من صبلتنا على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.فإف قيل: فما ىو المقص

(4/609) 

 

قلت: قاؿ الحليمي: المقصود من صبلتنا على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم التقرب إلى اهلل 
بإمتثاؿ أمره وقضاء حق النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم علينا وتبعو ابن عبد السبلـ فقاؿ: 

هلل عليو وآلو وسلم شفاعة لو، فإف مثلنا ال يشفع لمثلو، ولكن لسيت صبلتنا على النبي صلى ا
اهلل أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإف عجزنا عنها كفأناه بالدعاء فأرشدنا اهلل لما علم عجزنا عن 

 مكافأة نبينا بالصبلة عليو.
يدة قاؿ ابن العربي: فائدة الصبلة ترجع إلى الذي يصلي عليو لداللة ذلك على نصوع العق

وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة واالحتراـ للواسطة الكريمة صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم، وذكر العبلمة ابن القيم في الهدي النبوي ما نصو: الفائدة الثامنة والثبلثوف: إف 

ا من أف الذي الصبلة عليو أداء ألقل قليل من حقو وشكراً لو على نعمتو التي أنعم اهلل بها علين
يستحقو من ذلك ال يحصى علماً وال قدراً ولكن اهلل سبحانو لكرمو رضي من عباده اليسير من 

 شكره وأداء لحقو.

(4/610) 

 

التاسعة والثبلثوف: أنها متضمنة لذكر اهلل وشكره ومعرفة أنعامو على عبيده بإرسالو، فالمصلي 
عليو ذكر اهلل وذكر رسولو سؤالو أف يجزيو عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد تضمنت صبلتو 

بصبلتو عليو ما ىو أىل كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاتو وىدانا إلى طريق مرضاتو وعرفنا مالنا 
بعد الوصوؿ إليو والقدـو عليو فهي متضمنة لعلم العبد المصلي عليو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

ية ما يستحقو صلى اهلل عليو وآلو وسلم من بكماؿ صفات ربو وتصديقو ومحبتو لو لطلبو تأد
الشكر ممن ال يقدر على تأديتو إال ىو فتكوف الصبلة تأدية لواجب شكره صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم وتعظيماً للرب جل وعبل، وشكراً لو على ىدايتو لنا بنبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 



 انتهى مختصرًا.
و حسن الختاـ المؤذف بانتهاء الكبلـ ألنو آخر ما يعيو ىذا وقد أطلنا الكبلـ فيما دؿ علي

السمع ويرتسم في النفس بالطبع، أحببت ختاـ ىذه التتمة بذكرمابقي من شواىد األصل 
الموعود بو مع ما فيو من زيادة ذكر اللهم في أوؿ كل ىذه الدعوات لما عرفت من ثبوتها من 

بع في كل رجاؿ السند لما ثبت أف قرب طرؽ عديدة مع ذكر أقرب سند لي بالعد في األصا
السند واتصالو من أسنى المطالب وأجل المراتب وأبلغ المآرب، وأجمع علماء السنة أف طلب 

 علو اإلسناد قرب من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذي ىو غاية األمنية والسؤاؿ.

(4/611) 

 

 ]سند المؤلف لحديث الصلوات اإلبراىيمية[
ستعيناً باهلل تعالى: أروي ىذه الصلوات الخمس الشهيرة بالمسلسل بالعد باألصابع فأقوؿ م

عدىن في يدي شيخنا العبلمة حامل لواء اإلسناد الذي أخذ من كل فن من العلـو بزمامو 
ونصالو مبيناً لدقائقو ومهماتو وأشكالو البالغ من السيادة نهاية اآلماؿ والراقي في العلـو إلى 

الكماؿ الحسين بن علي العمري رضي اهلل عنو وأرضاه وبالسماع واإلجازة قاؿ:  أعلى درجات
عدىن في يدي شيخنا السيد العبلمة محمد بن إسماعيل الكبسي قاؿ: عدىن في يدي شيخ 

اإلسبلـ القاضي العبلمة محمد بن علي الشوكاني قاؿ: عدىن في يدي السيد العبلمة عبد 
دي السيد العبلمة يوسف بن الحسين زبارة قاؿ: عدىن في القادر بن أحمد قاؿ: عدىن في ي

يدي القاضي العبلمة أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ قاؿ: عدىن في يدي القاضي العبلمة 
أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن علي المسوري قاؿ: عدىن في يدي المنصور باهلل القاسم 

مير في يـو الثبلثاء الثاني والعشرين من بن محمد في غرفة داره المباركة بمحروس شهادرة األ
ألف وثماف وعشرين فبدأ بالخنصر وختم باإلبهاـ إلى آخر إسناد الخبر بالعد 1028شواؿ سنة 

في اليد المذكور في ديباجو الروض النضير للمؤلف رضي اهلل عنو فخذ أسماءىم من ىنالك، 
 ى متصلة بعلماء الشاـ وغيرىم.وزيد في كل واحد منهم قاؿ: عدىن في يدي، ولي طريقة أخر 
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فأقوؿ: عدىن في يدي شيخنا العالم العامل الحبر الكامل وحيد دىره وفريد عصره شيخ 
المحققين، وسند المدققين الذي فاؽ أقرانو وىجر أوطانو ورحل إلى علماء الحجاز ومصر 



يى الواسعي جزاه اهلل والشاـ فأجتمع بهم وأخذ عنهم وأخذوا عنو الشيخ عبد الواسع بن يح
خيرًا قاؿ: وعدىن في يدي السيد العبلمة محمد بن أحمد عابدين بدمشق الشاـ بمنزلو سنة 
ألف وثبلثمائة وثماف وثبلثين عن والده السيد أحمد عابدين قاؿ: عدىن في يدي عن عمو 

بري العبلمة الشهير محمد أمين عابدين قاؿ: وعدىن في يدي عن شيخو العبلمة محمد الكز 
قاؿ: عدىن في يدي عن أبيو العبلمة عبد الرحمن وعدىن في يدي عن العبلمة محمد بن 

أحمد عقيلة وعدىن في يدي قاؿ: أخبرنا شيخنا الشيخ حسن بن علي العجمي وعدىن في 
يدي قاؿ: )أنا( شيخنا إماـ الوقت وشيخ العلماء أبو مهدي عيسى بن محمد بن محمد 

بقاه اهلل تعالى وعدىن في يدي قاؿ: أنبأنا بو شيخنا أبو الصبلح الجعفري الثعالبي المغربي أ
علي بن عبد الواحد الجلمامي، وفي نسخة السجلماس األنصاري، وعدىن في يدي قاؿ: أنبأنا 
بو الشيخ الحافظ أحمد بن محمد المغربي القرشي التلمساني، وعدىن في يدي قاؿ: )انا( بو 

بن أبي النعيم الغساني، وعدىن في يدي قاؿ: )أنا( بو  الشيخ العبلمة أبو القاسم بن محمد
الشيخ أحمد بن أحمد بن أحمد بابا التبكتي، وعدىن في يدي قاؿ: )انا( بو الشيخ القاضي 

العاقب بن محمود بن عمر، وعدىن في يدي قاؿ: )انا( بو الفقيو محمد الخطاب، وعدىن في 
عبلئي سماعاً، وعدىن في يدي عن شيخو يدي قاؿ: )انا( شيخنا أبو عبد اهلل القاىري ال

 الخيضري قراءة عليو، وعدىن في يدي قاؿ: أخبرني
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خالي ابن الحريري، وعدىن في يدي قاؿ: أخبرني الكماؿ بن النحاس، وعدىن في يدي، قاؿ: 
أخبرني أبو العباس البعلي وعدىن في يدي قاؿ: أخبرني الخطيب وعدىن في يدي، قاؿ: 

قفي وعدىن في يدي، قاؿ: أخبرني جدي أبو القاسم وعدىن في يدي، قاؿ: )انا( أخبرني الث
الشيخ أبو بكر بن خلف وعدىن في يدي، قاؿ: )انا( الحاكم أبو عبد اهلل وعدىن في يدي، 
قاؿ: عدىن في يدي أبو بكر بن آدـ الحافظ، وقاؿ لي: عدىن في يدي علي بن أحمد بن 

رب بن الحسن اللجاني الطحاف، وقاؿ لي: عدىن لي الحسين، وقاؿ لي: عدىن في يدي ح
في يدي يحيى بن المساور الخياط، وقاؿ لي: عدىن عمرو بن خالد الواسطي، وقاؿ لي: 

عدىن في يدي زيد بن علي بن الحسين، وقاؿ لي: عدىن في يدي علي بن الحسين، وقاؿ 
أبي طالب رضي اهلل لي: عدىن في يدي الحسين بن علي، وقاؿ لي: عدىن في يدي: علي بن 

عنو، وقاؿ لي: عدىن في يدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم ))عدىن في يدي جبريل عليو السبلـ، وقاؿ جبريل عليو السبلـ ىكذا نزلت 



ى بهن من عند رب العزة جل وعبل: اللهم صّل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت عل
إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارؾ على محمد وعلى آؿ محمد كما 

باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آؿ 
محمد كما ترحمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد 

نت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم وعلى آؿ محمد كما تحن
 على محمد وعلى آؿ محمد كما سلمت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد.
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 تنبيو ]في عدد األحاديث واألبواب والمسائل[
األخبار  جملة األحاديث النبوية من باب فضل العلماء إلى ىنا أربع وخمسوف حديثاً وجملة

 العلوية أربعوف خبرًا، ومسألة واحدة عن زيد بن علي، وجملة األبواب ثبلثة، واهلل اعلم.
وأخرج الشيخاف عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))كلمتاف 

 حبيبتاف إلى الرحمن خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف في الميزاف سبحاف اهلل وبحمده، سبحاف اهلل
 العظيم عدد خلقو وزنة عرشو ورضاء نفسو ومداد كلماتو(( .

 وإلى ىنا انتهى شوط قلم العجز والقصور بحمد من لو المنة ومنو اإلعانة الملك الغفور
 فالشكر هلل الذي .... من فضلو قد يسرا
 ولقد أتى تأريخو .... باليسر كن مستبشرا

وست وسبعين ىجرية فتحت بخير الدارين ألف وثبلثمائة 1376في غرة المحـر الحراـ سنة 
ثم نطق لساف حالي وأفصح بأفصح مقالي حامداً هلل تعالى على التماـ ومقرضاً للروض النضير 

 ببعض ما يستحق من الكبلـ فقلت:
 فرغت بحمد اهلل من منهج بو .... أنار على الروض النضير مباسمو

 ى )الروض( باسمويسيل بخد )الروض( دمع جفونو .... فيفتر من زىر عل
 يحاوؿ فكري أف أجيء بمثلو .... وىيهات قد ىياه للروض خالقو
 ألم تر ىذا )الروض( كيف تفتحت .... أزاىيره حتى توارت كمائمو

 فما ذاؾ أبدي من كمالك خافياً .... وأنت شهاب والدجى أسود فاحمو
 وىو )الروض( ما أىديت نحوي فزىره .... بديع المعاني والحروؼ كمائم

 فما العلم إال في فنوف سطوره .... وما العلم إال ما أشادت معالمو
 وأغصانو فيو العلـو فكلما .... قرأت بو سطراً تغنت حمائمو
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 فحاز أفانين العلـو رياضو .... وفاؽ على عـز الليوث عزائمو
 لقد حاز أطراؼ العلـو لذا غدا .... كشمس الهدى شاعت وذاعت مكارمو

 علـو الدين من يهتدى بو .... ويشتد للشرع القويم قوائمو بو من
 بو من رواة العلم كل محقق .... يقلدىم في الدين من ىو فاىمو

 لو اهلل ىب أف أرـو تمدحاً .... بمدحي في شعر تشدؽ ناظمو
 زكي جزاه اهلل خير جزاءه .... وجازاه بالحسنى جزاًء يبلزمو

 لى من بهم فتح الدعاء وخواتمووأزكى صبلة اهلل ثم سبلمو .... ع
 

والحمد هلل الذي أعاف على التماـ، وأظفر الطالب بالمراـ فهو المحمود أبدًا، والمشكور 
سرمداً راجياً من فضل اهلل الكريم أف يجعلو إلى رضوانو أشرؼ وسيلة وآخر دعوانا أف الحمد 

 األكرمين وصحابتو الراشدين.اهلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد األمين وآلو 
 

حرره وجمعو خويدـ العلم الشريف عبد اهلل الفقير الفاني إلى رحمة مواله الغني الباقي أحمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين السياغي نسباً والحيمي بلدًا، والصنعاني منشأ ولبثاً، غفر اهلل 

 ادة بحولو وطولو آمين اللهم آمينذنوبو وذنوب أبويو، وسامحو في الدارين وجازاه بالحسنى وزي
 وصلى اهلل وسلم على سيدنا وموالنا محمٍد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إلى يـو الدين.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وبعد أف فرغت من تنميق ىذا المنهج بألفاظو الكثيفة وتسودت بمداده وجو صحائفو الكثيرة 

نهج كثيراً فاتضحت لي زوايا كثيرة كاف الظبلؿ يسقط عليها ظللت منذ أعواـ أواجو ىذا الم
فيخفيها، وبدت أماـ بصيرتي أفاؽ كاف الظبلـ الذي ساد أياـ التسويد يلفها فبل أراىا، ولقصور 
باعي وكساد بضاعي التمست من إخواني اإلعانة لتتبع تلك الزوايا لزواؿ ظبللها، ولتلك اآلفاؽ 

ذلك، وأنا لكثرة أوطاري كريشة ساقطة ال تستقر على حاؿ من لكشف ظبلمها، فلم أجد منهم 
القلق لم أمكن أف أجيل الطرؼ فيما مضى من األعواـ، بل وال وجدت في األياـ أي فرصة إلى 

المطلوب فتحير فكري، فولى طرفو في ميداف الحيرة كسيرًا، ورجع الطرؼ خاسئاً وانقلب 



وضربت أخماسي في أسداسي، فنطق لساف حسيرًا، ثم أخذت أقدـ رجبلً وأؤخر أخرى، 
الحاؿ، وافصح بأفصح المقاؿ، يا علماء الفروع واألصوؿ، ويا رواة المنقوؿ والمعقوؿ، ويا 

أطباء جرحى القلوب والعقوؿ، ويا أئمة النظم والنثر، ويا ينابيع الفضل في ىذا العصر، إليكم 
وحسبكم ما جنيت، وارتشفوا من ىذا المنهج الوسيم، والعذب النسيم لتقتطفوا من رياضو، 

، في حدائق اآلداب، وأنوار  حياضو، وال جناح عليكم فيما جنيت فإنما ىو أنوار زىور العلـو
، تكشف لكم عنو الحجاب وشموس األدلة في آفاؽ سماء األحكاـ  بدور أرباب الفهـو

ظبلؿ تلك مشرقة، وكؤوس األخذ والرد بين علماء اإلسبلـ متدفقة مع إزالة ما وجدتم من 
الزوايا أو رأيتم تلك اآلفاؽ لكشف ظبلمها، أو ما طغى بو القلم أو زؿ بو القدـ، أو ثم رأيتم 
 قصوراً أو تقصيرًا فعليكم إصبلح كل ذلك بعد التثبت لنكوف جميعاً ممن شملهم قولو تعالى:
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ئدة مبسوطة أحد طرفيها الرواية واألخرى [ فالعلم ما2}َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتػَّْقَوى {]المائدة:
الدراية، وظلي فيهما حقير، وباعي قصير، ولكم عند اهلل األجر المضاعف فالمؤمنوف كالبناف 
أوكالبنياف يشد بعضهم بعضاً، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وصلى اهلل 

 وسلم على سيدنا محمد وآلو وصحبو.
ألف وثبلثمائة وثمانين ىجرية، حرره 1380اسع شهر الحجة الحراـ سنة وحرر عشية عرفة ت

عبد اهلل خويدـ العلم الشريف أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين السياغي نسباً، والحيمي 
بلدًا، والصنعاني لبثاً ومسكناً، وفقو اهلل في الدارين لما يحب ويرضى، وغفر لو وألبويو جميع 

 وطولو آمين اللهم آمينالذنوب والخطايا بحولو 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كاف تحرير ىذه النسخة ونقلها بقلم
 أسير الذنوب الراجي عفو عبلـ الغيوب

 علي بن حسين بن أحمد برقوؽ اليمني الصنعاني
 بمحروس مدينة صنعاء

حياء عاصمة المملكة المتوكلية اليمنية غفر اهلل لو ولوالديو ولجميع المؤمنين والمؤمنات األ
منهم واألموات، وجزى اهلل المؤلف عن العلم وأىلو، وعن الدين واإلسبلـ والمسلمين خير 
جزاء، وأسكنو فراديس الجناف في مقعد صدؽ عند مليك مقتدر، وكاف إكماؿ تحرير ىذه 

ألف وثبلثمائة 1381النسخة في إحدى وعشرين خلت من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 



على صاحبها أفضل الصبلة والسبلـ، وأزكى التحية واإلكراـ، وصلى اهلل  وإحدى وثمانين ىجرية
وسلم على سيدنا محمد األمين وعلى آلو الطبيبين الطاىرين وصحابتو الراشدين والتابعين لهم 

 بإحساف إلى يـو الدين آمين اللهم آمين وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
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